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 ( موسرلاو طرخلاب نيزم )

 هدعب و مالسالا لبق يب رعلا طخلا جيران يف ثحبي

 هب بتكت يتلا تاغللا ركذو ملاعلا ءاحنا يف هراشنناو
 رشللا يتلا راطقالاو كاملا ىلعو اهلع مالكلاو

 نايدالا ةقالعو راشتنالا بابساو ليصفتلاب اهذ
 هنرو امو طوطخلا ىلع ممالا ةظفاحمب
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 فلؤمال ةظوفحم ةججرتلاو عبطلا قوقح
 1 مجرب رح ل لج حجم

 101 اهمال ل لاما اللا 0 1# يي لاا الا اال لل قرا هنااا ايللالللا هاا ه8 اهنا

 زصب ى كيسولا يسب
 1416 ةنس





 باتكلا نىمدقت

 صايم هناي

 نيسح لماكلا ناطلساا انالوم لالجلاو ةمظعلا سحاص ىلا

 نادوسلاو رسم ناطلس لوالا

 يالوم
 أند نص عتمظمل همدقا « يراكفا ركبو « يلامحا ةروك اب اذه

 يتاطلسلا مكحلا اذهب انهتميظعلا 5 اا ميركلا < 5

 مكياو نيدلا حالص شرع ىلع « ديعسلا مكسوامج اراك ذو ءدمدجلا

 . لينلا يداو يف « ليعامساو ميهازإ

 « اهب ينومتلعش ىتلا مكتبانع ليمجي ًاراعشا مكتمظعل همدقا
 « بدالا رانم مفرو « مفانلا ملعلا ضابملا يف نانا 5 اياجعاو

 .ءايدالا طيشنتو « ءالعلا عيجشنو ؛ برعلا ةراضح ءايحاو

 ىلا هعفرا ؛ مكلامن دمحو ؛ مكلالا ركش بجاو امايقف

 ةيحمر الا نم“ ةعركسلا ركتاذ هب تزيت ام الومم« ةينسلا مكباتعا
 لامعالاو « ةيبدالا تاعورشملا ديضعت ىلا فيررشلا ليملاو« ةيلاعلا

 « مومعلا نيب ايلع اناكم اهلالحاو « مولعلا رصانب ذخالاو « ةيماعلا

 ©, لومألملا ةباغ اذهو « لوبقلاب هلمشيو يالوم لزانني, نا اسمتلم
 ناك
 هدانع عاملا ريع
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 .0 / انراوت 3 انت
 ا ا هس

 ىلعو « ينألا انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو « ىلعلا انير هلل دما

 ينص تاتك اذهف ( دعبو )]:قرعلا طلاب نييتاكلا هباحصاو هلا

 طا نانقنلا يف «ريزغ ثح ةصالخو نبك بعل مئاتن هتنمض

 ينلا اهتاغل ركذو «ملاعلا ءاحنا يف اهريغو ةيمالسالا مالا نيب يبرعلا

 امف رشتنا يتلا راطقالاو كلاما ىلعو « ابملع مالكلاو هب نيتكلا

 يف هلوا يف ةكلذف مم «عوضوملاب طبترب ام اذه ريغ ىلا « ليصفتلاب
 , هدعبو مالسالا لبق يبرعلا طملاا رات

 «هتدن دمو مالسالا ةراضح غلبم ؛همحح رغص لع هنم نيبتيف

 طخلا ةطبار دحوا هناف « يمالسالا ملاملا يف ىجسال يذلا 5(

 .اراشننا اهرث ككاو مالا هذه نيب طباورلا ٍظعا نم يه يتلا يفرعلا

 انتغل يف ديدج هنا ؛عوضوملا اذه يف ثحبلا ىلا يب ادح امو

 ن الل هيف فلؤي. لف « ةيحئرفالا تاغللا ع نم اهريغ يفو لب « ةيبرعلا

 0 دقو « ةلاقموا ةلك هنف َدأ ل لب « ةلاسر الو باتك

 « هلاثما ىلا ةيرعلا ةغللا راقتفاو « هعوضوم ةيمها لعا ناو « هفيلات



 ل يي ا 0
 :ةيونلو ةحذألا بتكلا نوطب يف ةتتشم هثحابم ثبأرف

 ءانع اف تدباك :ةديدع تاعلاطمو ؛ىتش ثاحأ دعب العث تعمل

 .ليبقلا اذه نم ىتن لغشا وأ هيلع علطا نم هفرعي «ريسيلاب سيل

 لخدم امم «ةيفارغج ةيخ رات شاوحو « ةيماع ظاوش هتيلح دقو اذه

 أمم «هريغ ىلا عوجرلا نع ىنغ يف هيلع علطملا نوكيل بل « هثحب ةرئاد يف

 . داليلا ميمج عيمج يف « داضلاب نيقطانلا دنع لوبقلل لها هلعج

 « ةحاحلا عضاوم يف لقنلا ناظم ىلع صن : نا تمزتلا دقو

 'ئراقلا ةدافتسا يف «رفاو سيصن اذه قاتكل نك نا لم يفلاو

 لا مافقتأو «هب نيلي وهال لاو ةوظملا نم لانيقا« ثلا
 فقت اهف يل ًاعفاش ء هنم مبدل قورب ام اوذختت نا لضفلا لاجر

 ماع يف هتئادحو هعوضوم ةروعو يف ناف « للزلا نم مهتركف هيلع
 هبوشي ام لع رذعلل اديهمت ؛ نأشلا اذه يف يروضف عم“ فيلأتلا

 .فدحو ل الا ل اكملاو ةيصلا اف  نمشلا كي

 هلل لسا: الاقأو ل هذه يتمدخ فداصت ناوجراف

 ؟ليكولا منو انبسح وهف « ةياهللاو ةبادبلا نسحو ؛ ةيادحلاو قيذوتلا

 هدابع حاتفلا ديع



0300 

 كساس.

 مالسالا لبق

 ةراضخطلا ةوش فعضتو ىوش ” يتلا هب ةسدملا تاعانصلا نم لطم

 لبق اوناك زاجحلا لها مهنم ركذلاب صخنو برعلاو . اهفعضو

 ةءارقلاو ةياتكلا راشتلا 18 يضتقت ال ةيودب ةما 0

 ةياتكلا نوفرعل. اوناك مهلا لع لدي ام زاححلاب مران ف سدلو

 ماب بونجوآلامث نيطاحم اوناك مهنا عم ؛ ؛مالسالا ليبق لا ةءارقلاو

 مثالا كلت رهشأو « ةريثكةّياتك ًاشوقت اوفلخ برعلا نم ةيدمت

 اوبتك" نملا يفريمو « يطبنلا فرحلاب اوبتك لامشلا ف طانألا

 ا بتكيو أرق در رمل

 ١ لكش ) يطبنلا طخللاب ةيبرعلا بتكب وهو داعو 00 9
 . يبرعلا طخلا امهنم دلوت نيذللا يتايرسلاوا
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 ىبرعلا طا لصا

 يخسنلا لكشلا : يبرعلا طخلا لاكشا مدقأ نأ ققحلا نم

 ( ١ لكش ) يطبنلا طخلا نع فلختم املواف « يفوكلا لكتشلاو
 ا 0 اما ١

 عمتك ههسمورد (هو14 ل 0

 تانللإر 5 ا راك حادا كلا :
 هاك و لولد 0 0

 0 ا هنن زر وظو انع
 يطبنلا طخلا : ١ ش

 هاتر سيقلا ”ىرها ربق ىلع تدجو ىطبن طخ ةيبرع ةباتك

 جاتلا رس آ وذ هلك برملا كلم ورمع رب سيقلا يع سن ىف ١( د

 ءاجو ىدكع وجحذم برهو مهكولمو ورزنو نيدسالا كلمو (؟)

 هيأ لزنو ودعم ا ا ل

 هغليم كلم غلس ملف مورأو سرفل هلكوو بوعشلا ( 4 )

 )» هيلو وك دل ةلولسك ل مو ؟9 ةنس كله ىدكع ( ه)

 ماشلا ىلا مهتالحر ءانثا ناروح يف طابنالا نم برعلا هماعنا دقو

 نم برعلا هماعت يتابرسلا ليجرطسلا طلخا نع فلختم امهناثو

 قو قوكملا اطلت نار قريت ك1 نيت ركل نكقارلا
 قارعلا برع ةنبدم يهو « ةريملا ىلا ةبسن «يريملاب» مالسالا لبق

 ناطخلا ناذهف . اهراوي ةفوكلا نوملسملا ىنتبا يتلا مالسالا لبق

 ةقلملا ذا « هتلساس نم ةريخالا ةقلحلا اهوا يبرعلا طخلا الصا اه

 يناثو «مدقلا يرصملا طللا يه يبرعلا طللا ةلسلاس نم ىلوالا
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 0 5 ظ
 ثلاثوء«يدقلا يرصملا طا نم قتشم وهو قينيفلا طخلا يه ةقلح
 يمار اللا طلخا نمو قينيفلا نم نقلا يمأر اللا طألنا يه ةقلح

 للا مس
 رقيبلا
 عنج هلأ

 ينوكلا طخلا : 5 ش

 ( ةلمسيلا ) فيرشلا نآرقلا ةحناف نم تاملك

 نيش ناذملا ئايررفلا يلب ارطسلاو يطبتلا ناطمللا قتشا اذه

 طنا ةلئيئلس لود :ى آلآ لود يف هارت 6 قنرفلا طلخا اهتم

 (# ش يبرعلا

 ما ررعلا فورا واهس نم لثما

 فورملا لك كلون نع ثحلا يصقتسل نا انه انيس ال

 ضعب رايتعاب همم ةجل لع رصتقن اماو ضعب نم أبضعب قاقتشاو

0( 



 ا :
 ةيفيك ةفرعم انمه يتلا طوطخللا ضعب يف اهتروص رييشتو فورملا
 تناكدقف ( ءاطلا ) فرح كلذل لثمو « اهم يىبرعلا طخلا قاقتشا

 نويمار آلا اهذخا مث (ه) لكش يف ىرت كن ييقينيفلا دنع اهتروص

 مطشو اب راد لخاد نيتمطاقتملا نيفرطلادحا ىذح الياق اهو ريغو

 تراصف نايرسلا دنع تزيمت مث ( ى) اذكه دنع تراص اهالعا

 ريغ يطبنلاو (ىريملا) يفوكلا طخخا يف ءاطلا لثمت شو (ه) لكش

 .(ط) تراصف برعلا اهذخا مث (ه) لكش اليلق امهيف ةينحنم اهنا

 نكسب نيالا ةنعذ مالا هروبس ةيلاك ميلا كرد اعلا كو

 دنع تريغن مث ( 1١ ) لكش نويمارآلا اهرصتخا مث ( 1م) لكش

 يفوكلا طاخا يف تراص مث اهم هوفذحو اهبلا هوفاضا امل نايرسلا

 . ( م ) اذكه برعلا دنع م ( 1م ) لكش يطبنلاو
 مث (14) لكش اذكع يتينيفلاب هلصا نونلا فرح كلذ لثمو

 ممدنع راصف نايرسلا هفرح مث (14) لكّش اذكع نويمارالا هرصتخا

 (14) لكس اذكه يفوكلاو يطبنلا طلخا يف راص مث ( ب د) اذكه

 نم لوالا نرقلا يف لمعتست تناكو (ن) مهفرح برعلا ذخا هنعو

 ةيويدللا تكلا رادب فحصلا يف دجوبو «ر » كلذك ةرجح ا

 . فورملا ةيقب يف اذكه لاو. '””«رمحرلا » اذكه نما ةباتك

 روتكدلا تارضاحم عجارو « ؟ لكش ف «نجلا» ةلك رظنا )١(
 #7 ص « برعلا دنع ةغالأو معي راتلاو ايفارغجلا تايبدأ » يدب وج
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 خبرا
 ىب رعلا طخلا

 مالسالا دعب

 روهظ ىلا مهدنع افورعم هيمسقب يبرعلا طخلا لظ دقو

 نا انيلع لبسي نيليلق دارفا يف هراصحتاو هراشتنا ةلقلو « مالسالا

 كلذبو ةيما ةما تقولا كلذ يف تناك ابناب ةيرعلا ةمالا نع ربعت

 نييم ألا يف ثعب يذلا وه » : هلوقب مالسالا ءاج امل نآرقلا اهامس

 ّك مهم ا

 ع لون امن لوأ نال ىرعلا طاناراتل مفار لو اوغ نارفلاو

 قلع نم ناسنالا قلخءقاخ يذلا كبر مساب ارنا فلوق ةلرعز

 مسقاو . .«لعي ملام ن اسنالا لع« ملقلاب مع يذلا مركألا كيو

 .«نورطس امو مهلا ن »: لاقذ ىرخا ةروس فم الاي هرك ذ لج

 ةباتك ىفايلا ةحاحلل ئيرعلا طاتا رانقثتا ادقلا ها الا ءادتابف

 ىلا ملسو هيلع هللا لص لوسرلا اهذفني ناك يتلا لئاسرلاو يحولا

 لوسرلا وه ةماع ةّرطب هرشأ ىلع لمع نم لواو . ءارمالاو كولمل

 ني اسمو ةياذكلا رانا 1غ ناك دقف سو هيلع هللا 05

 لبق دقف ردب ةعقاو ىرسا عم هلعف أم كلذب دهش ةيرعلا ةمالا
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 لك ملعي نا مهنم نيبناكلا ةيدف لعجو لالإ ءاددفالا نيم ألا هو

 تفرع ةسردم لوا كلذناكف 6 ةندملا لها ةيدص نم ةرشع دحاو

 ليلق ددع ةلاسرلا نيح ةكمب ناكو ؛ نيماسملا نم ةبتكلا حيرختل

 كلذ ىلع دعاسو ةنيدلاب عيشإ طملا 06 ةرحم لا دعب و . طل نم

 هوافاخو راسو هيلع هللا لبص لوسرلا باحصأ من دقو «ةثداملا هذه

 مدهع يف أشأ يذلا "شنلا رثكا ناكف « جهلا اذه هدعب نم

 الا تانك نر اونلا نادك شت جرف ةباتكلا فرعب

 ديا دفنا اك كو مهتنفأ "1

 هيلع هللا ىلص لوسرال اوُبتك دقو ةباتكلا نوفرعي مهلك اوناك

 «مالسالا يف اهوملعت ةباحصلا نم نب ريثك نا نع الضف اذه سو

 ذا هناش ميظع هرشأ ىلع ًاضيا دعاس سامو م ردتلاب طحلا رشتناف

 يمرلا فرعلو هقارعتا ولم نومسل اوناك دف برعلا كنع كاذ

 ىلا نوقباستي اوذخاو هيف اوبغر كلذاف « '"” لماكلاب » ةحابسلا
 دبعلا كلذ 6 نتكلا خرم ىف 5 هلا مولعملا نمو . ةماعلا

 ىلا لصت نافع نب نامع فحاصم دكت مل هناف نارقلا آلا

 . ءارمالاو كولملا ( مماص ) لوسلا اها ا نك 01(

 رف نويقلل قراجلا رصعلا يف مريغو نون رصملا نراك اك (؟)

 9 ةيلغل كلذو مسالاعلا نم“ يش مهدنع 0 ناك طخلا كثي » هناب هقرع

 . مييف ةيم لا



 ف

 اه انك ف اوسفانتو اهلقت اوداجاف خا اسنلا | مفهلت َّىح 000

 مه هش 0 لكحاسن 0 ا

 نع 6 ناك عرفتو قدك طلخا ذخا ذئنيحو ةءاتكلا يف

 نيب رعلا مالقالا نف انزع

 مالسالا ُْق

 ماكحالا نم هغلبم غلاب ريغ ةمدقلا هتلاح ىلع يبرعلا طخلا يفب

 نيماسملا لاغتشال ندشارا ءافلخلاو لوسرلا نمز يف ناقثالاو

 رثكو قتريو ومس طملا ًادتبأف ةيمأ يب نمز ىتح بورملاب

 اكو وكلا طخللا عرفت معمايا رخاوا ف , هب نيلغتشلا ددع

 اهقتشا مالقا ةعب را ىلا نيدشارلا مايا ذنم فحاصملا هب بتكت

 ا لها بتل "1 ناكر رح لا ةيطق همسا بتناك ضعب نم اهضعب

 ءانقلا لها خم نالاطج ةيشانفلا ةلودلالئاوأ ىف هلم وتقع
 نالحم نب كاحضلا : امهو طخلا ةدوج يف ةسائرلا امهبلا تهننا

 يف ناكو دامح نب قاحساو ؛ ةبطق ىلع دازف حافسلا ةفالخ يف ناك
 غلب ىتح هريغ دازو كاحضلا دعب دازذ يدبملاو روصنملا ةفالخ

 لكل ناك« اماق ٠١ هيسابملا ةلودلا لئاوا ىلاةبب رعلا مالقالا ددع

 بيراحلا يف هب بنكي ناك ليلملا ملق ( )١ : هو صاخ لمج ملق
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 ةماعلا هيمسل ام وهو اهركو روصقلا ناردحو دحاسملا باونأ لعو

 مرق (4) 0 لق (*) تالجسلا مق (؟) يللا طمخاب ن آل

 اسنلا مق («)روبنزلا لق (1) قا لق (ه) 5

 (ه) كاملا تيب نم تاريمالا ىلا هب بتكي ناك مرملا ملق 0(

 دوبعلا ملق ( ٠١ ) مهتشقانمو ءارسالا ةراشتسال ناك تا رمماؤملا مق

 ملق (١١؟) صصقلا لق )1١( تاعيبلاو دوبعلا ةباتكل فتاك

 نافرعلاو مولعلا راوناب نييسابعلا رصع نادزا الو . جافرلْلا

 مدقتتو رشتنتو ومنت طملا ةعانص تذخا نومأللا مايا يف ًاصوصخو

 مهجايتحال ةذفان ماهسل نوماسملا ايف برض يتلا مولعلا رئاسك

 عصرملا ملقلا ثدخ اعمل ديوجت يف همأ يستلاو ةانتف اهيلا

 ريزولا نيتسائرلا يذ هعرتخم ىلا ةبسن "”يسايرلا ملقو خاسنلا مَ

 )١( قككلا لاق 057 ناحصي 000

 يمشاهلا ناملس : :

 ساطا بئذو ةفرخم ءالوث « دمحم ضايح نع نامألا قلت
 سيرلا ماقتسا امتيعرلا يده « ةارح اذهل الو فاخت ىذال

 هلدعا الاي كللذا بانت ايت فورت 1 ةفرتحلاو ةديعتلا ءالزقلاو

 هب دهشتسا  دحاو ءام رم ةاشلاو بئذلا برشيل هنأ ىتح هفاصناو

 لاقي سئراأ نأ ه هانلق ام ىلع هريغو ( سو رعلا جان يي يف ) يديبزلاو يرهوم ا

 . سير هيف
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 قئاطبهب تكي ناكو '"ةبلملارا رابغ ملقو عاقرلا ملقو. ره نفل

 بنك اكةباتكلا نم عونل ادعم ملق لكن اكا ذككعولئاسرلا مام

 0 مقب ةيناودلا قاروالاو صاخ مَع بترلاب تاماعن لا ناآلا

 . رخآب ميلعتلا بتكو رخآ طخ رجملا حاولاو

 نم دعت اهلكو كش نب رشع ىلع ةيب رعلا طوطخلا تدازف

 هب بتكي ناك دقو ةلودلاو نيدلا ط+.ناك كاذ ذا وهف يفوكلا طحلاا

 ةيمالسالا روصعلا طساوا ىتح انفلسا م نيدشارلا مايا قفا رمل

 ريغل سانلا نيب ةامعتسم ناك دف يخسنلا طخلا اماو .(؛ ش)

 يفوتملا ةلقم نب دم ىلع وبا ريزولا غبن ىتح ةيمرلا تاطوطخملا

 ناك نا دعب دك اي طخلا يف لخداف همم ةنس

 دقو . نيواودلا ةباتكو فحاصملا يف هلخداو لالتخالا ةباغ يف

 هتقيرط اون ذه نيطاطملا نم ةريثك ةعاج ةلقم نبا دعب رهئشا

 باوبلا نباب فورعملا لاله نب يلع مهرهشا ةوالطو ةوالح أهوسكو
 مه 115

 هللا دبع نب توقايو مالقا ةدع عرخا 3 | ةنس يفوتملا

 عرفت دقو «ريثك اهريغو ه ههه ةنس ىفوتلا ا يورلا

 تحبصاو ةريثك عو رف ىلا ماوعالا يلاوتب روك ذملا يخسنلا طملا

 لكلو ين خسنلاو يفوكلا :نيننا يبرعلا ايلا ةيسالزلا مالقالا

 ١ك نواطلا شكك 1
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 مالقا ةتس ةرجهال مباسلا نرقلا دعب اهنم رهتشا ة :ريثك عو رف امهنم

 مس 8 : اهحيضونو . ه ه5 ةنس يونزغلا ركب وا هيتكأ فحصم نم ةنآ

 « 5. ىلا مارحلا دجسملا نم اليل هديعي ىرسا يذلا ناحيس ٠ ميحرلا نمرلا هللأ

 ققحلاو يناحيرلاو قيلعتلاو خيسنلاو ثلثلا : يهو نيرخأتملا ني

 طالا لاز امو 5 ءالعلا ن +. ةلح ةلج مالقألا هذه ف ررب 6 عاقر )او

 يناوددلا رع مالقالا ةتسلا هذه كعب ربظ دقف ل ل ىلا عرفت

 ةلودلا عافترال اعيان صحالا قى و « هريغو يسرافلا مقلاو ( يشدلا مقلاو

 دادغب ةفالخ تءعضعضت امل هنأف ( ه لك ظنا) 8 اش فانت



(17) 

 ممعلاو ةءاتكلاو طاخا لقتتا ةرهاقلاو رصصم ىلا ةفالخلا تاقتلاو

 ىلاو اهلودل ةعباتلا دالبلا نم امتافاضم ىلا .اهنم ىرسو اهلا

 (ه8)نيدلا حالص مايا يف طخلا ؛ ه ش

 سدقملا تدب ىصتالا دحسملا بار لع هل ةءاتك

 يف اذخا نك امالا هذه عيمج يف طملا لاز امو « اهرواج ام

 اهلاكشاو اهبعصو يف نيناوق فورحلل راصو دهعلا اذه ىلا ةدوملا

 ةحيدص تاناس يدنشقلقلا انل ظفح دقو « نيطاطخلا نيب ةفراعتم

 يفر دف ( ةرحهلل نمأثلا نرقلا رخاوا ) كيلام لا رضع طساوا نع

 يف



(1) 

 ةلمعتسملا طوطلللا عاونا ىشعالا حبص هاك نم" كلاثلا هولا

 اذه يف ترشن اهنم جذامن ىلع ًادمتعم اهلع قلعو نيواودلا يف

 : عاونا ةتس يهو باتكلا

 تنك ناو عاوتا ةلجج ىلع لمتشيو لماكلا راموطلا (1)

 .عاطقالا ريش انمو تايالولاو تايتاكملا ىلع هتامالع ناطلسلا هب

 ناكو ققحلاو ثلثلا : نيعون ىلعوهو راموطلا رصتخم (؟)
 ماظعلا تاناقلا ىلا ةبتاكملاو ءافلألا نع كولملا دوبع يف هب بتكي

 . قرشلا دالب كولم نم

 . فيفلاو ليقثلا ناعونوهو ثلثلا ()

 ءافلخلا هب عقوت تناكو عاونا ةنالث ىلعوهو عيقوتلا ( ؛)

 . صصقلا روهظ ىلع ءارزولاو

 يف هب بتكب ناكو اضيإ عاونا ةنالث ىلعودو عاقرلا (5)

 تابتاكملا اهبف بتكت يتلا ةريغصلا ةقرولا يهو ةعْئقر ممج عاق لا

 . اهانعم يف امو صصققلاو ةفيطللا

 ماما قئاطب هب بتكح ناكو دحاو عون وهو رابغلا ٍ( ١(

 ىلع ةشوقنملا تاباتكلا نم ىرثو . اهانعم يف امو تافطلملاو

 تناك ناو وهو هءاهمو طخلا اذه لاج كيلالا مأيا يف راجحالا

 .نييسابعلا مايا يف هيلع تناك امم لمجا اعر يبف ةليطتسم هفورح

 هه |5915 ةئس ةءريمالا ةعبطملا ةعبط ند أهدعب امو ها ص ) 0 ١
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 رصمب كيلاملا ةلود لاوز دعب كلرتالا ىلا ةفالللا تلآ الو
 دقو طاناب صاخ ءانتعا مل ناكف يئالسالا ندمتلا اياَش اوثرو

 اودمتعا نيذلا نييسرافلا ةذتاسالا يدبا ىلع هناقتا يف اوذخا

 يف نورق ةدع كارثالا ظفح دقو . نونفلاو باد لا ف مسييلع

 يتلا طوطخلا عاونا ةيركسعلاو ةيكلملا م او مهتموكح طاصم

 نرقلا يف مهدنع فرعي ناكف ىطسولا نورقلا يف هلمعتسم تناك
 ءانتنا اهرثك | لمه هنا الا سرقت اعون ٠# ةرجبلل رشع يداحلا

 تفولا يف اهنم ةامعتسم قم و رشع ثااثلاو رشع يناثلا نينرقلا

 نيذلا م كارلو «ي لمنال ادزك باع أ ىفانللا

 يف ةسائرلا تبتنا مييلاو ينوناملا طأخاو ةمعقرلا طألا اوثدحا

 فواوعملا طلخا منع انذخا دقو « اذه اندبع ىلا هعاونا ىلع طملا

 ةنسل لمع هنا ءاش ام كلا عرفتي طنا لازن نلو . لوبمالسالاب

 .ءاقترالا

 تالا ةليصصتسملا مالقالا

 يفوكلا طخلا لمها دقف نآلا اما - يتسنلا طللا )١(

 ةيرعلا ةغالا ةباتك يف ةلاعتسا رثكألا وه يخسنلا طخلا راصو

 نالوا احلاو هكدا نر[ انك ى كذلك تعقل اذ

 أهف لمعتسل هناف يالسالا حلاعلا تاغل نم أهريغو ةيهدنسلاو



 م

 عيضاوملا يف صوصالا ىلعو اهريغو ةيماعلا بتكلايف يخسنلا طملا

 . ينأيس اك ةيعرشلاو ةينبدلا

 داوتملا زوماريقلا طخلا نم قتشم وهو  يسراف ا ملقا 86

 ةغالا بفتوآلا هن نتكتو مالسالا ردص يف يفوكلا طخلا نم

 ةياتسدنهما موغل ةءاتك يف دوتملا دنع الاع ليعتإنلو ةيسرافلا

 لع مالكلا دنع هعورفو هخئرأث ليصفت 006 1 ( ةيدرو ألا (

 :ةيسيرافلا ةقللا

 نيلولو رثازاحاو نثك | نس و لمعيملا ينقرألا مقلا (*)

 لهمفلاب مك ذ؟قايضو ان ةيزيوللاو ةيوالا انك نش ارظو

 . برغملا تاغا ىلع 0 دنع

 نوواودلا طخوه ةعقرلا  ثلثلا مقلاو ةعقرلا ملقلا (هو ؛)

 ةيدايتعالا تالسارملا يف ًاضيا هلاعتسا ىلغبو 00 ايكرت يف

 اهو كارثالا تاثدحتسم حرم يتواملا ملقلاو هنا انفاسا دقو

 كارتالا ةطلسا ةعقرلا رشتنا دقو . ن ل 1 مهدنع ند

 تيردلا ضع قم !ةوركمهلا عمو « ةيبرعلا نارابلا نم ءزج يف

 أيروسو قارعلاو رصم يف لممتسموهف '' 58 طخ هنال صلملا

 ىف ليفت كلنا نا الا عيبا دنع ليلا ثاثلا ملقلا لثم

 . ةيداعلا ةباتكلا يف هلاعتسا نم رثكا قيوزتلاو ةفرخزلا

 (1) اذسمز:ءاممنلأ أ ع ]'آكلاهسر, ةضا.(قطصوطاع) مقعع : 3



(0) 
 لمعتسي وهو ةفرحلا ةيسرافلا ةءاتكلا وا قيلعتلا مرق (0)

 يف كلذكو ةيعرشلا ةيئاضقلا لاعالاو قاروألا ةباتكل ايكرت يف
 ىرتس 5 (< ش) نيواودلاو راعشالا ىتك يف اصوصخو بتكلا

 : رامبل" طالا لع مالكلا دنع

 قيلمتلا ماق : ه5 ش

 : اذكه أرقيو روهشملا ىسرافلا ىعاشلا يسودرفلا راعدا نم تيب

 « نابزر دنرب وكس هب ممان هك ناكدنناوخز مراد مشج نيش »

 عيقوتلا طخ نم ةرشابم قتشا يذلا - يناودلا مقلا 00(

 8 ا

2 

 : 7 ماطت مما موج مهؤغ واضاز ولتانع واود

 وفم ١ لور موبرووتخو محو لم الوارار» هيلا داعم بانج |

 (لفسالا مسقلا) ىناوردلا ملقلاو (ىلعالا مس 2لا) يبا راو ملقلا : 7 ش

 1 : اذكه ىلعالا مك ًأرقيو

 ذفن ىباقاخ ناتس ناه> .ىارغ ىارغطو ناكم ا ناشيلاع فيرش ناعغن »

 « هكردلوا ىبكح ياديبفلا نوصلاو يتابرلا نوعلاب

 لمعتسملا وهو ايلف 33 |اهدحا : نيءو لع وعو ميدقلا



 مق

 تامولبدلاو ميسارملا ةباتكحل ايكري ةيناطلسلا نيواودلا يف

 . اهعاونا ميج ىلع ( تاءاربلاو تانامرفلا ) 1.05 لن حاةدصعو

 “ىشلا ضعب همادختسا لق دق كا وهو هنم روططا رك لاو

 لمعتست يتلا ةيعرشلاو ةينبدلا 1 هاو ارك وسلا الا

 طلخا هسفن وهف هركذ مدقتملا ىتويامهلا اما . قيلعتلا طخ اضيأ

 ىئاوبدلا ملقلا ىأ «ىناويد لج » مدنع ىو ريبكلا يتاويدلا

 ةيناطلسلا تانامرفلا ةباتكل لمعتسي وهو (مو “+ ش) ىلملا

 . تاماسولاب ةقلعتملا

000 07 0 

00 

 قف ىف خل نول نص شك كر عد و ع نبذ
 1 الالالءءور قاب 34

0 

 كد داك انا نا رعى داططر  قاطسر الامن انبلام فيش ب ان

 يلا ىناوندلا ملقلا : 4 ش

 ءامللاو مهيجلا اضويمخو قاوندلا طلخا يف :ة كابلا .فوركلا لهو

 فارطا كلذكو ملكلا رخاوا يف تءاج اذا نيغلاو نيعلاو ءامللاو

 ه لكش يف ىرت اك داضلاو داصلاو نيشلاو نيسلا



)0 

 لمعتسيو هو خوسنملا يسرافلا طخلاوا نول ملا (4)

 .هعورفو يسرافلا طحلا ىلع مالكلا دنع هركذ نر سيدا دع

 طللاو يخسنلا طللا نم فلأتبوهو - تازاجألا مق ()
 لمعتسي وهو هريغ يف دجوت ال تادايز ضعب عم ثرصتب ثلثلا
 + انايعلا ةلازالا دنع

 (قوباطلا ) رييكلا ىباويدلا ملقلا : ١ ش

 رايكلا نيطاطملا لامجاو افرشم لزب ملايكرت يف طللاو

 يفوتملا نامع ظفاحو ( 5٠١م. ح هس ) ةنس يفونملا هللا دمح لاثما

 أما « دلت جذام ةربتعم لزت مل ( ١١54 - 5١و -ح )11١ ةنس

 يفادخا طماناب ءانعأالا ناقءرسمن قف سومو ةيرتلا قادلبلا ىف

 . عباطملا راشتنا ةعرس ببسب لاههالاو فعضلا
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 تيبرعلا ءاجيلا فورح

 اهسينرتو

 تينا للاع ورل ةييربلا هاون كووط ارنا
 ميدقلا ٍبيئرتلا وهو لا زوه دحا ىلع ةبترملا ىرخأألا فورملا

 ةييمرما ايآو يانا ملا ايل ملا رثكا وول

 ص ىرخألا تاغللا يف ءانلا ناعم«خلا تحرس(: ذكه دنت

 رصن هعضو ةيبرعلا ةنللا يف ثيدح بيئرآلا اذهو . اهفورح رخآ
 ناورم نب كاملا دبع نمز يف يتاودعلا رمعب نب ىحنو مصاع كا

 ءابلاو فلالاب اًادتباف لكشلا ف فور ا ةماشم لع يبم وو

 00 ءاثلاو ءاتلاب | أيقعو دجلا بدير يف فورخا لوا ان

 ضال ءاذتاو ءاحلاب ابقعو دجا فورح نم مهلا ار ا 2 مْ ءابلا

 ف 1 كردتا هيت انما نوكَل و « لاذلاب ابقعو لادلا اركذ مث

 | دارا 1 هوا لقوا كورحا رخال اهني اهارخ أ ءاقللا

 ارك د :كلذلو نيفصلا فرحأ قاب عم يازلا نوكتل اهلل ةمباشملا ءارلا

 ابقعو داصلا ركذ مث ةمباشمل نريشلاب ابقعو يازلا دعب نيسلا

 «نلك» رخا ا ءاظلاب اسمعو دجلا نم ءاطلل اعحر 3 داضلاب

 م نينلاب ابقعو نيعلا اركذو « ةمباشتملا فرحالا نم اغرفي ىتح



(5) 

 نا فرح لك مذ دعب ةيراغملا دنع فورملا كير ناك ةلرالا

 : اذكه لكشلا يف هماشي ام

 نم لك ظطزرذ د خحج ثتابا»

 «ىوه ش س ق ف ع عض ص

 ىرخالا تاغللاو

 ةتس ىرخالا ةيقرشلا فورا نع الضف يبرعلا طخلا يفو

 «غظمم ديو قيشلاو ءاطلاو دانضلاو لا كلاو.ءالنأو ءادلا +يه فرحأ

 يف اهل جرخ ال فرحالا هذهو . ةبرعلا ةغللا ةعيبط اهتضتقا دقو

 ةصاخ اهم داضلاو . رخآ فرح عم بيكرت, الا ىرخالا تانللا

 نيملكتملا وا برعلا بيقلنت سبسوه اذهو اهاوس نود ةبب رعلا ةغللاب

 ةقراشملا دنع اهبيترت نع اليلق فاتخي دما يف ةبرافملا بيترت )١(
 انف يسار نكن دل يملا تتسم نأك ضضح زو» دجبا »:نولوقيف

 هيو رب ام فالخ ىلع ةعدقلا ممالا نع بيئرتلا نوورب ةبراغملا نا فالتخالا

 . ةقراشملامهنع

(2) 



)53( 

 .انا » ثيدحلا يفو ءاهب مزييمتو « داضلاب نوقطانلا » بقتلب ةيبرعلاب

 . كلذ ىلا ةراشا « داضلاب قطن نم حصفأ

 فرحالا هذه نا يهو اهيلا ةراشالا يني ةظحالم انهو

 بتكت يتلا) ةيئآلا ةيمالسالا تاغللا يف ابلاغ لمعتست ال ةتسلا

 مهناغل يف ةليخدلا ةيبرعلا تاملكلا ةباتكل آلا ( يبرعلا طخ

 لب ة برع ضويمت ىف اهوارتا اذ اماع اه: نوقطنال مهف كلذلو

 وا (ءاطلاب ) قطنلا اودارأ اذا الثف ءرخآ فرح عم اهنوكرشي

 ناطلسلاك ءاطلاو ءانلا نيب يرخت ءاطلاف امهوفلكت (داضلاب
 .اذكهو ناضمر وحن يف ةمخفملا ىازلاك جرت داضلاو نافوطلاو

 نولمعتس مهف مثدلع ةمودعم فرحالا هذه تناك الو

 اذ.و مهئاغل ةعيبط اهيضتقت ةبرعلا يف ةمودعم ىرخأ ''' افورح
 اينانل 5 ذم فرحالا هذه رك ذل نا انل قووويفلا نه

 , مدنع يبرعلا ءاحملا فور ةاكت ةناثع نيكل األ

 نع ةباتكلا يف امنوزيمب مو اقطن ال الكش ةيبرع فرحالا هذه )١(
 . دعب ىرتس اكهتحن وا فرحلا قوف تامالعوا طق عضو اههابشا
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 تاكرح او ةكقنلا

 نورا امال

 تالرولا

 نم ايلاخ ناك نايرسلاو طاينالا نم طخلا برعلا سدنقا ال

 نا روهشملاو «مالسالا يف ةثداح هيف تاكرالاف ؛ مايعالاو تاكرذلا

 نحللا رثك أمل ه +. ةنس يفوتملا يلؤدلا دوسالا وأ اهعْضو نم لوأ

 تناكف « مالسالا ردص يف مجاعألاب برعلا طالتخ أل «مالكلا يف

 زيسكلاو حتفلاو مفلا فري اهم نوزيمع اطقن :كاذ ذا تاكرملا

 ىلع اليلد هبلاج ىلاو حتفلا ىلع الياد فرملا قوف ةطقنلا تناكف

 هذه دوسالا يبأ ةقبرط رهتشت ملو . رسكلا ىلع ًاليلد هتحو مضلا

 ةيداعلا ىتكحلا اما « نارقلا بارعا ىلع اصرح فحاصملا يفالا

 مهلا بوتكمم لا نال اهبف طقنلاو تاكرملا كرت نولضفب اوناكف

 : مهضعب لاق مهل اليهجت كلذ نودعب اوناك
 « هيلا بوتكملاب نظ ءوس باتكلا لكش »

 ثدح هنا لاغلاف ةشيدلا تاكرحلاب طقتلا لادبتسا اما

 نم افوخ ءاتلا نع ءابلا اهب نوزيمب يتلا طقنلا نع تاكرحلل ًاميونت
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 فورح ماقمموقتا كلذ دعب تعضو ةثيدحلا تاكرحلاف «سابتلالا

 ةمالعواولا اهظفل هبشي يتلاةمضال اولمؤ امل تاكرألا ةبماششمل ةلعلا

 هبشت ةمالع ةحتفلا هو فلالا اهظفل هبشي ىتلاوواولا هبشت

 رو نسديكلا اوفو 50 اكل كلألا

 ا
 ةيبرعلا فو رحلا طبضو

 ضعب يف ةدوجوم تناك اهنا نظيف طقتنلا وأ ماجتالا اما
 ناك اهعارتخا نا روهشملا نكلو «تيسونتومالسالا لبق فورملا

 فيدصتلا رثك امل هلا كلذو « ناورم نب كاملا دبع نمز يف

 مجاعالا رثاكشل سانلا ىلع ةءارقلا تسبتلاو قارعلا يف ظ0

 رك الا قوز لا مهباع بعصف «مهتغل تسيل ةبب رعلاو ءارقلا نم

 فرح ألا هذه اوعضي نا مملأسو هب دك ىلا جاجملا عزفف ةهباشتلا
 رمعي نب ىحبو ىقييللا مصاع نب ًارصن اعدو تامالع ةهاشتملا

 ماجعالا وأ طقتلا اعضوف مالا اذمل (دوسالا يبا ىذيمات) ىناودعلا

 ماجيإلا يغو اهنحت أهضعبو فورملا قوف اهضعب ًادارفاو اجاوزأ

 بدالا ميرا » فصان كب يننح ذاتسالا تارضاخحم مجأر 10

 ه5 ص (« ةيبرعلا ةغللا ةايحوأ
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 ججاعالا ةقيرط ىلع ملكتلا وه ىلصأألا ىنمملا يف ماجعإلا نأال ًاماجعإ

 هركب روهما ناكو . برعلا ةّنرط ىلع ملكتلا وه بارعالا نا اك

 سانلا نكلو امهم رفنيو ةباتكلا يف تاكرملاو ماجتإلا انلق اك
 ماجإلا لامجأ نودعب اوناك ىتح ىألا اذه نع كلذ دعب اوعجر

 . ن آلا ىلاماجإلا اذه عابتا ىلع سمأألا رمتساو «ةباتكلا يف أطخ

 ادا

 اهف روطسلا هاحنأو

 اهبقرت دعب الا ماظن ةباتكلا يف روطسلا هاجنال ررقتي مل
 اهل نوعارب ال قفنا ىّننأ نولو الا اهنودب ةياتكلا تناك كلذلو

 اوناك مساق نانويلا ءامدق دنع ناك اهروطس ةاَا 6 اماظن

 راسبلا ىلا نيعلا قم اروطو :نيفلا ىلا راسلا نم ةراث قوتك

 . امهني نوعمجي ًانايحأو

 ا لك قالا مالا دنع اهماظن ررشو ةياتكلا تقرت أماف

 مهعابتاو نيصلا لهأف : اهرينس ةيفيكيف اًصوصخم ًاقيرط اهنم

 لعراسيلا ىلا نيهلا نمو لفس الا ىلا ىلعألا نم نوبتكي اوراص

 كلذ يف ملو « رجشلاب » مهْباتكح تيمس كلذاو را عل
 ف دوحوم ىلاعتو هناحيس هللا نا نودقتع ثيح صاخ داقتعا
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 اوراص كلذلو هتهج نم أ ناو دب ال ؛ىنش لكف ايلعلا ءامسلا

 فا ىلإ لك ور

 نوكل نيملا ىلا راسيلا نم نوبتكب اوراص ابو روأ لهأو

 باقلاو ىرسيلا ةهملا يف دوجوملا بلقلا نم "ئدتببت ةيومدلا ةرودلا
 .:رمةباتكلا نوكت نأ بجوف لقعلا ركسم تاياورلا ضعب يف

 نوبتك اوراص كلذاف نانبلا هنم دمتسي ىذلا لقعلل ةلباقملا ةهجلا
 . نيعلا ىلا راسيلا نم

 نوبتكي اوراصف ةيماسلا مثالا نم مريغو نايرسلاو برعلا امأ

 'ىث لكن أب تضق ةعيبطلا نوكل ةبسنلاب راسيلا ىلا نيملا نم
 لا ةبوح ني ليقال لاو 6 ىلا هي الان قالا ةيبنال
 اهبل ىلا” نيدلا خرم قوبتكم اوراص كلل دلو وعلا لخير الا ضرخأ

 امْيأ بتكتو ميدقلا نم ةلصتم ةيلاحلا ةيب رعلا ةباتكلاف

 روتكدلا ىور دقو قفالا رطسلا ىلع لامثلا ىلا نيهلا نم تدجو

 مالا ضعب لزت ١ » هنا ناهذالا ريونت هءاتك يف لزاز هراشن

 ضع ] نفتسا اة لعأ قمن نزلا المات نيك لولاك
 بيرغاذهو ” . «راسبلا ىلا نيملا نم هأرقتو ( ىمأرلا رطسلا

 ايلا جاتحي

 )١( ج ) ىشعالا حبص رظناو ىديهشلل باتكلاو ةباتكلا + ص١؟(

 +. ص ناسنالاو ناويملا ةايح "ٍ يف ناهذالا ريونت (؟)
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 نافل
 تسلا ثم مانا

 يم رمس رنا ةراضحلا ىف ير

حملا ف فو رعم ىيرعلا طلخاو مالسالا رهظ
 لهل و زا

 ةباحصلا نم ةليلق ةئف يف ًاروصحم ناكل ب مدقت اك هيف ًاعئاش نكب
 . ةمذلا لهأ ضعبو

 يتلودب بهذو ؛ الك ولاا روع مالسالا م 2

 «اهريغو ةيّقبرفاو رصمو ايروسو سرافو قارعلا يف مورلاو سرفلا
 هذه لهأ نم مريغو نيماسملا نيب ةيبرعلا ةنللا هعم ترشتناو
 مث  عاقبلا هذه نم ةعقب لك يف ىبرعلا طللا اهعم رشتنا «نادلبلا

 ةرابع ةسقيملا يف يه ينلا مدالب ىلع ةربزجلا مسا برعلا قلطي )١(
 دهملا ىوس قراف الب ةرب زج نينثالا نومسي اوناكم همكلو ةرب زج هبش نع
 ةرب زج هبش انلوق نم فخا سادنالا ةريزجو برعلا ةرب زج مطوقو .يهذلا

 ٠ سلدنالا ةرب زج ثيحن و برعلا



 م

 دئهللاو كرتلاو سرفلا دالب يف يتالسالا ملاعلا تاغل ىلا اهزواحت

 ىلا رق رشع ةعضب ذنم مهاغل هب نول رجم مريغو

 عاسناو ملاعلا يف اهريثأتو ةيمالسالا ةراضحلا راشتنا لضفب نآلا

 . ةيئانثما عاقصالا يف املوصأ وسرو اهذوق"

 مل نا يبرعلا طخلا راشتنا يف ديحولا ببسلا وه مالسالاف

 راشتن الا اذه رشتنا ىتح روهظلا جوأ ىلا هعفارو هيبحوه لقن

 تح انوووأو ايقنزف او انسا ىف اهنريغو ةيمالل بألا مالا نيب ميظعلا

 ىلا ًاقرش (ايزياام) وبالملا ليبخراو دنهلا يصاقا نم هدودح تغلب

 ناتسكرت ىلعأ نمو « اًبرغ كيتيردألا رحبو برذلا دالب ىصقأ

 قو اب وتس نابت قاذأ ىلإ« الاوق ايوووأ ةينسور ظعاوأو
 نم اهريغو اك(سما ةراق ىلا غلب و سونايقالا تامضخ نآلا ىطخت

 نيالا ياتو نهال (مأ هيتفد نيب مضي وهف . راحبلا رزج

 سرفلاو كارثالاو برءلاك « تاحملاو تاغللا ةددعتم « تاداعلاو

 لاهو نيربلاو لودملاو فارك الاو نقتلاو ناذقالاو قنالملاو ةونلاو

 م.. نم هتبار تحن لظبو . متريغو نييلحاسلاو جونزلاو نادوسلا

 نولسلاب نيتك ١ ادع ان نيف ال عيا وس نوط
 نارفلاك نيدلا صوصن ةيرعلا ةغللا يف هب نوبتك« نيماسملا نم

 . ميظعلا ندّملا كلذل قاب رثا وه امث هريغو



() 

 يمالسالا تولي

 هاوسو

 ندمْلا هفلخ ام لثم فلخ ملهنا اناق ول ينالسالا ندقلاف

 يباربلاو ما هالاو لكايمهلاك ةيئانبلا زال نت مدقلا يرصلا

 ( يرو لا يروش لاو بالا ندا هفلخام لثم الوءتالسملاو

 ةفلخ ام” لعمالو«ةيئاببلا راثآلاو ةةيمرقلا لالط لاو: تناراأ قم

 ةيئانبلاو ةيسايسلاو ةبركفلا ران الا نم يتامورلاو يتانويلا ندقلا

 انب رضو « ةسوسحلا تاعونصملا نم اهريغو نيدايملاو حراسملاك
 عماوملاك ةيئانبلا ريغو ةيئانبلا ةيمالسالا ةميظعلا 00

 هناف « برغلاو قرشلا يف هراث نم اهريغو ةديدعلا ةيبرعلا ةينبالاو

 امتراوتف هنع مالا اهنلقانت سوفنلا يف ةعوبطم ةيونعم رانا كلغ

 يتلا مالا مو 4 ءابآلا رم ءاع الاوت كليبلا نه كلك

 .:طقتا 3 ةغللاو نيدلا اهمها ةدلاخ تامس هناطلس يف تلخد

 ماشلاو ريدم 5 3 ثالثا تايسلاب مو مالأ ضعبف

 اهضعبو « برعلا ةريزج نع الضف اهريغو برغملا دالبو قارعلاو

 وبالملاو دنا يملسمو سرفلاو كرئلاك طخناو نيدلا نيتمسلاب مسو

 رخ آلا ضعبلاو « باتكلا اذه يف انثحن عوضوم وه امم مريغو

 ماعلا يف ةمذلا لهأ م ءالؤهو نيدلا نود طمللاو ةخللا يتمسل مسو
 (ةه)
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 ".نيصلا يملسك طقف نبدلا ةسل مسو رخآآلا ضعبلاو ءيبرعلا
 مسو دق تامسلا هذه هبشن تامس ينامورلا ندمتلل نكي نأو اذه

 نم امهو ةغالاو طخلا يتعس اب ىنعنو اكيرصاو ابوروأ مأ ضعب اهم
 « ميظع ينالسالا ندَقْلا راثثاو هراثا نيب قرفلا نكل « ه راثآ مثأ

 ىرخس كندا صوصن ىبرعلا طخلاب نوبتكي ءالؤه نكي نآو )١(
 قيملبملا :قماةمست نول نيرا لع كف ام آلا نيعلا قو اذه عدن
 اي راقتزو راغشاك ت اعطاقم يف اصوصخو ةكل ملا ءاحنا لك يف نورشننم مهو

 يفو ىبرغلا بولا ىصقاب نابو تاغطاقمو « ىبرغلا لامشلا يف( ٠١ ش)

 ةينوتنكلا اهعورف مهأو ةينيصلا ةغالاب نومهافتي مهو اهريسغو ايروشنم دالب
 . اهريغو ةبوشوفلاو ةيك اهلاو ةبوشواشلاو

 وعلا عالم لصأ نا روبشملاو . نيضلا ةكلبع يف ميدق مالسالاو

 دهعيف ما/ه5 - ه 1 ةنس نيصلا كال. هبلج يذلا ينالسالا دنحلا

 ديطون نم مهمدعاسع نكمي الو «هيلع نب رئاثلا حامج حبكل روصنملا رفعجى أ
 اواظف ةريثك تازايتما عم هتككمم يف ةماقالا زاوجب كلذ نع مهازاج هشرع
 تدسفو نيب روما ةلئاع ماظن لتخا ىتح ةنيكسلاو ودهلاب نيمصتعم اهف

 نانو ةعطاقم يف نيماسملا ةرو' كلذ نم ًأشنف نيصلا دالب عيمج يف ماكحالا
 لاتق دعب نانو يملسم نوينيصلا عضخاف . راغشكو ايراقنز يتعطاقم يفو

 ريابوتلا .كئاقلا ناع توم هانا ايقاف زافشكو اي زاشاوا انو: از وط
 دعب الا كلذ اوعيطتس لف راغشك عاجرتسا نولواحي ةئس ١ ؟ نوينيصلا ىضقو

 لزب ملو نيصلا يملسمل ناك اذكهو « ١09 ماع ناخ بوقعي اهريمأ ةافو
 نانو ميلقا يناصوصخلومملا هيلعيذلادنملاو لضفلا لاجر مهمفريك نأش مل
 1 ا
 ٠سابلا ةوذو ةلماعملا قدصب نيينيصلا نيب تنوروبشم مو ةراحتلا لاحر ممر



 م(

 تاغللا نم دعت يه لب ةنسل الا ىلع ةمئاش قيتال ةينيتاللا ةغللاف
 ةيلوعلا ةحللا ناب ووو فال مظعم يف تاخد دق نكن نآو ةثملا

 اهب ملكتي نآرقلاو مالسالا ىتب ام ةيقاب اهنا اهنع لوقت نأ فكيف

 . دعب يتأيس سفنالا نم نيبالملا تارشع نآلا

 ايراقتز يف نوماسم نوينيص : ٠١ ش

 دنع ةعئاش هب ةياتكلا تناك ناو وهف يتامورلا طملا امأو

 + اراقتتا ةقفرتك ١ ىنرتلا طاعافا# اك« رمأو ايؤووأ مأ ضعب

 ةباتكلا ةلا وهف « ةفاك نيماسملا دنع ةماع هب ةءاتكلا نا ىرتسو

 قرفلاو ينيذ رثأ وهف ةلمبابو . ةيمالسالا مالا ميمج نب ةكرتشملا

 موكححلا ديلقتب وأ راعتسالاب عاش رثأو ينبدلا رثألا نيب ريك

 ش محلل



 ل

 تاغللا
 يبرعلا طخلاب نآلا بنتكت ىتلا

 طلاب نآآلا اهلأ بتكي يتلا تاغللا ىلع مالكلا كيلاو
 ليصففتلا عم . هريغ ةباتكلا يف نوامعتسي الو ملاعلا ءاحنا يف ىبرعلا

 اهطابتراو عوضوملاب صاخلا اهرانو اهدادعتو تاغللا هذه نع ماتلا

 نرع تا اصحاو اهيف لمعتست يتلا نادلبلا مقاومو طالا اذه

 عقردلا ءاسبحلا قوز لع راع الا د ةنوديد امو اري نينلكتلا

 . طخلا اذه راشتنا ةقيقح ءارقلل نيبتيل كلذ ريغو

 »نال نك يتلا تاغالا هذه يف مالكلا انمسق دقو

 : ماسقا ةسمخ ىلا

 , ةيكرتلا تاغللا عومج وه لوالا مسقلا

 . ةيدنهلا تاغللا عومت وه يناثلا مسقلاو

 . ةيسرافلا تاغالا عومج وه ثلاثلا مسقلاو

 . ةيش رفالا تاغالا عومج وه عب ىلا مسقلاو

 مالكلل مدقتنف . ةيب رعلا ةغللاب صاخلا وهو ريخالا مسقلا 9

 : اهنم لك ىلع

 وياكل
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 تيكر تاغللا - ١
 كد موروأ ةيكلب ةرشلكمم 9 ةيناروطلا تأغللا نم ىف

 0 0 ير الا ن كا رثالا لولا ام مافن 5

 ةمسن نويلم ٠4وحن اهب نيت ددع ردقبو متريغو نيين امعلاو
 :هب تا يتلا أمعو رف ربش أو نيما.سملا نم مولج 3

 هرزاوتلا ةكرتلا ١

 اهكلامم يف ةرشتنم يهو ةينائعلا ةموكحلل ةيمسرلا ةغللا يه

 نم ٌمريغو دارك لا نمرالاو كاملا أمم ماكترو ايساو ايوروأب

 ذهن ةيكرتلا تاغللا رثك أ يهو « ةيناهئلا ةنطلسلا يف بوعشلا

 ناسللاب 2 انيس لع سانلا حلطصا دقو 55 اا اراتككاو

 تناك امس رضاملا تقولا يف ايلك ًاًفالتخا فلتك يهو « « يتلا

 مدق ل تاك كيرلا | 1 كنا ىتح ةراغلا 5 لإ يف هيلع

 ناروط مسأو . ناكر دالب ضو ”1"هانا"هنت ناروط ىلا ةيسن )١(

 نابأ يف سرفلا ناك نا تقو ادق مهدالب ىلع كارتالا هقلطأ لصالا يف

 ىلع اوطسب نأ مستاغ تناكو دب ناكرملاب نوفرعي اوناكو كرتلاو مهندع

 ناريا دالب نومسب اوناكك لذلو وزغلا وأ ببنلل ممدالب و سرفلا لفاوق
 6 3 2, ناتيك رثاوأ ناروط مدالب و « روالا ضرا »
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 امل مايالا هذه يف كلرتالا نابش نم ًاباش هيلع تملطأو دبملا
 ميظعلا نيل رطل مالكلا نم لياقلا الا هنم مهغب نا عاطتسا

 تحقنت اهنأ ذا ةريخألا اهراودأ يف ةئللا هذه ىلع ًارط يذلا

 نابشو . ةيبرثلا تاغالاب هبشأ اهللعج دعاوق تطبزو تبذبو

 نيب ةقالع لك مطقل نوعسي رصعلا اذه يف وأشن نيذلا كارتالا

 امنومسي ال مهنا ىتح ةديدجلا ةيرممعلا ةغللاو ةعدقلا ةيكربلا ةغللا

 كارتالا نم نب ريثك نا ىلع « « ةيناهعلا ةغللا » لب ةيكرتلا ةغللا

 مهنل لازت ال لوضانالا تايالو نطَش يذلا مسقلا صخالا ىلعو

 مكمهمالك نونجهتسي ةناتسالا يلاهأو مدادجأ ةنل نم ةببرق

 . ادنك دالب يف نذلا نييسنرفلا مالك نر لاما نسي
 ةغللا اهادحا : تاغل ثالث نم فلان ةيتارالا كرا ةئللاو

 ١ ةيئاسلا هيلا لعل ققويفس اهيك دد قايد (ةياطقفلا ,

 ةئاملا يف هءوحت اهيف اهظافل أ نم لخد يتلا (ةبب رعلا ةغللا) اهتيناثو «

 ؛ ةئاملا يف ؛هوحن ابف ًاهلفاذل | دنت ديل يضر اقلاو فلا اهنثلاثو

 ةردحاا 5 ةيرفالا تاغللا نم 1 0 ظافلأ نآلا اهلخد دقو

 ةفالاو 0 ب رعلا ةيطلاملا ةغللا هبشل أف ه 07-5 ةرثكل

 : فروا

 اهظافلأ نم راشعأ ةعسنلا ةبسنب ةيب رعلا ةغللا نم طيلخ ةيطلاملا ةغللا )١(
 هو «يقابلا رشعلا ةبسنب اهريغو ةيلقصلا ةحهللا صخالا ىلعو ةيلاطيالا نمو
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 نرم ةريثكلا تاملكلا اهيلا مغن نا فكسنتست ال ىف

 ةيجئرفالا تاغللارهشأأ عراضت كلذ بيست راصف ىرخألا تاغللا

 .اهم بطاختلا ةراد عاسناو اهمدام ةرازغ ف

 ةينامعلا ةيكرتلا ةنللا يف ةيبرعلا ظافلالا ةرثك يف ببسلاو

 ةيكرتلل نكي لهنا كلذو ءاهف بادآلا خيرات هرسشي رادقملا اذهب

 شدوغو ةطلام ةرب زج يف اهم . ملكش و«ةيب رعلا برغملا ماوع ةحط نم ةقتشم

 حوتعب ىدتبب ةيب رعلا لوخد خيرانو ٠ وو ذيم 2 واو 0 زج امهعبلي و

 نم برقت 0 كانه راكم ب هدا و 6١؟ ةةسامل برعلا

 اوجرخأ ال مسهمما ىتح اههف ةماعلا ةغللا يه مهتغل تراص نرق عبر د نينرق
 تطلتخاو مهيب ةعئاش تاظف ءمبمم ةيب رعلا ةغللا اوسبتقا دق اهاهأ ناك اهم

 نوححصي, سوماق الوهيلا اهم نوعجرب ٌنآرقالو «نيطوتسملاو نيحافلا تاغاب
 اذه«ليدبتلا» فيرحتلا نم اهملع لخد ا ةهوشم تحبصأف «هيلع اهظافلا

 226  يهف ديعبب سيل 8 07 تلاد ةفاح امل حبصأ دق نكي ناو

 ! ينيطاللا فرملابف مهمباتك اماءبرغملاو رصم ةغل نيب ةلص نوكت ةيب رع ةجم

 الا ةينيطاللا يف دجوت يتلا مطاقملا ضعب رب وصن يف ةصوصخم تاحالطصا عم

 دحاو ءايع يف نيتلك اومض امب رف ى رعلا ءاجطلا نع اًريثك فلتخ مهءابغ نا
 لدي امم بكرتلا نود ظنالا هيضتقي امل اعبت نيءاحم ىلا ةملكلا اومسق اعرو
 اهارت اك ىو . ةرملاب مدنع عاض دق تاملكللا لصأ نا ىلع

 بصعتلاو ءابم ةالاغملا دشأ ىلع اهءاحأ ىرت كلذ عم كنككو ةكحضملا
 اباحال مهسايق تماق دقو « اهادبتساب نوضرب الو اطامهاب نوحمسب الف ءاذ

 "هيف ريخ الام ىلأ رج تداك ىتح ديعب ريغ دهع نم



)( 

 مهئاود سيسأت لبق يأ ةرجنلل عباسلا نرقلا لبق بادآ ةينامملا

 « ينبمو ىنعم يسراف وه وا ةيسرافلا نم سبتقم اهادا مدقأو

 ةلود ضاقلا ىلع مهلود اوماقأ نيينامعلا نا كلذ يف ببسلاو

 ةغللا تناكو 5 اود ىيرفلاب اوطلتعا ىالا ةيحالاللا

 كارثالا سبتقا الف مدنع ةسايسلاو بدألاو رمل ةنل ةيسرافلا

 ةييرعلا ةغلل راثثا نم ًاريثك اهعم اوسبتقا ةيسرافلا نم مهاد

 هسبتقا يذلا ريغ  مهلبق اهوسبتقا دق سرفلا ناكييتا اهبادآو

 ةيليدلا فاد لاو ةم افلاالا نين باو ةييرتلا نال" نم كلارتالا

 ظافلالا فاعضا ةيكرتلا ةغللا يف ةيبرعلا ظافلالا تناك كلذلو

 نوداَقو نيدلا قئاسإ برعلا نوداش كارتالاف . اهبف ةيسرافلا

 عيدا تا سرقلا

 نم يممو « رجال عباسلا نرقلا يفالا ةينامعلا ةغللا بتكت لو

 ةغللا وحن يف نّود باتك لوأو . يبرعلا طخلاب تكن نيملا كلذ

 «كارتالان اسال كاردالا»باتكوه يبرعلا طخلاب اهدعاوقو ةيكرتلا

 نب دم نبدلا ريثا وهو سلدنالا يف مالسالا ءاماع دحأ هفلأ يذلا
 ( . ها/4ه ةنسرصم يف ىفوث ) ىطانرغلا نايح يباب فورعملا فسوب

 متهأ « هفيناصت نم رشبلا رودقم نع ججرخي امب همسا دلخ يذل
 ةئاعبس ةنس يف اهلالقتساو ةينامعلا ةنطلسلا روهظ لئاوأ يف هعضو

 يف رشن دقو «ةيناهئلا ةيمسرلا ةغللا دعاوقل ًاساسا نوكيل رشع ياو
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 يهاجم نطانو نسوا وسبل ضب | ريو وضع ةنس ةناكنالا

 تم ةنس نييسارفلا تاقرشملا ءاماع

 وه حالصالا رصع ىف يتامعلا ناسللا دعاوق عضو نم لوأو

 .:نيوشلا َخ رؤملا اشأب تدوح

 فو فرحا ةسخ ةيورعلا ءاحطا فزحأ لعاارتآلا ديكو

 ةعب رالاو قطننال ةيئاب فاكو نونلاكق طنتو طقن ثالثب ( كم )
 ظ هيك دا ةسرانلا فرغألا

0 
 مي رمتلا هللا وا ٌساراقلا يكل ئإ

 ةيسور يف تايالولا نم اهرواج امو نازاق ةبالو يف ةرشتنم ىهو

 هذه يف نيماسملا "”رتتلا ةنل يهو اهريفغو افوأ ةءالوك ابوروأ

 ةغللو . همسأ نويلم فصنو نويلم وحن مددع ردقبو تايالولا

 يف ممألا نم مثريغ نع ةسبتقم ريغ مدنع ةيلصأ بادآ ةيرتثا

 نودب ةيرثتلاب مظنلا مزنلب مم ارعش ضعب نرا ىت>حرثنلاو رعشلا

 يدع رتتلا رثك أ مو ( نازاق )رتت بعشلا اذه فئاوط ربشأ ()
 مبمكح تح سورلا ناكن يذلا ( قاشنيك ) رثتو (مرقلا) رثتو ةغل مهحصفأو
 ديعسلاو « ةنس# ه٠ ايسورلا نوملسملا راتتلا حدف داليملل رشاعلا نرقلا لبق

 رثتو .راتتلا ءارهأ نم ريمأ ىلا هتنب جوزي ناكن م دبعلا كلذ يف سورلا نم

 مالسالا مهنيدرتتلا عيمجو . (ايرييس)رثتو (ناخارتسا )رتنو ( غروبنروأ )
 . نآلا سورلا ةطاس تحن مهلكو ةيتوقايلا مهو مهمم ليلقلا الا

50) 
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 نم اهريغ وأ ةيسرافلا وأ ةيبرعلا نم ةليخد ًاظافلا لمعتسي نأ
 مهعيجج رتثلا م نا لب اهنم تانك ةيرثتلا يف لخد يتلا تاذللا

 ةليخدلا تاملكلا نه مهتفل ريهطت وه يربف ذاتسالا لاق امك مويلا

 "" ةيكسنملا ةقيرطلل مهتمواقموه قباسلا يف ديحولا مهمه ناك اك

 تافازيو :ةيقاعو ذباب والا نسوا سارع راسا قع

 ةيكرتلا لثم مولعلا عيبجج اهب سردتو (عبطلاب يبرعلا طخنإ) ةريثك
 ريهاشم نم ىسورلا يكسنملا ذاتسالا ارطبنتسا يتلا ةقيرطلا يهه (1)

 لادبتسا الآ امو امرك نييسور رثثلا لعل يضمملا نرقلا طساوأ يفنيقرشنسملا

 نا هنم انظ ةيسورلا ءاحهلا فورحب رتتلا اهامعتسي يفلا ةيبرعلا ءاحطأ فورح

 بهذم يف اما مهلخدي و رثتلا سرادم يف يف ينادنإلا :ا لبسي كالذ

 رذص امل اصوصخو هدب. يف طقسا ةئيلع ةمواقم رثدلا ةمواقق نك ذوئرالا

 فالتخا ىلع سورلا عد يم ة ةبروتسد اقوقح هيف ثحنمو يرصيقلا روشنملا

 ا هادي ومو قي رطلا هذه ىلع اوراثف مهلحن

 ةفالا لادبتسا اوحرتقا نيح رصم يف نيب وروالا ضعب هبلط اع بلطملا

 ديحوت ىوعدب ! ةيئيطاللا فورملاب اهبباتكو ةيماعلا ةغالاب ةحيصفلا ةيب رعلا

 مهاعسم يف ةيبخلاو ضارعالا الا اوفداصي لق ! ماعلا هانا عيمجج يف ةياتكلا
 ةغل ملكش ةمأ نا لقعي ال ذا يعيبط ريغ عورشملا اذه لثم ناف بحع الو
 5 ) ىبظعلا | مالا ن + تارشع مهنع اهسبتقا ةرشننم فورح تاذ ةريبش

 انباتك يف لمأتملاو ! هبي رغ فورحن بتكتو هذه اهفورح كرت ( انه ىرت
 راردالا نصف نبأ راقنا) .«الؤح اراه امرك نآالا هعمل اذه
 (باتكلا اذه رخآآ يف طوطخلا ىلع مالا ةظفاحتو



 (؛؟)
 اهديزي يتلا فرحالا يبرعلا ءاجملا فرحأ ىلع رثتلا ديزيبو .ةيناهئلا
 .ةينامهعلا ةيكرتلا ةغللا يف كارتالا

 ٌرمص رمل عركرتلا ىإ

 ةغل يهو «نييمرقلا رثثلا اهناكس نيب مرقلا ةريزج هبش يف ةرشتنم

 نرقلا يف مرقلا ةريزج هبشو ةيبونملا ايسور اولتحا نيذلا لوغملا

 :ةسئو او ةيودلا ون ةزيبك كاين ايكو نقوت ةزجللا عساتلا

 له عوأ] ه١ [[ق1855 آند[ يسار للا وأ :مامونلا يكرتلا 1

 امو ةيساقفقلا ساراك ةبالو يف ةعئاش ةيرثت ةجهل يه

 كانه رثتلا أ ملكش ةيقرشلا دوسالا رحبلا *رطاوش نم اهرواجي

 . ةينأآالا ةيرذ آلاو ةفلاسلا ةيمرقلا ةيكرألا ًاريثك هبشت يهو

 00 كربلا ه

 ةرشتنم يهو "' ةيساقوقسنرتلا ةيكرتلا وأ (ةينايسرذ آلا)

 : نيتحمل ىلا مسقنتو ناحرذا يف
 ري اديب مالك يف عقو اك« ىرذا » ناهرؤا ىلإ ةيسنلا 00 1

 . يناه رذآ ال هنع هللا ىضر
 ةراق نم هبودعي قرش يلامث )١( : نيمسق ىلا ايسانق مسقنت (0)

 هنودعي و ىلرغ يب وج (؟) : 00000818-00185 ايساقوقيس همساو ابوروأ
 لش 7 لوالا او 182502118518 ايساقومسنأ رب ةمسأو 5 راق نم

 تاموكح ىلع يوتحم ىناثااو « كريتو ناب ركو لو ورواتبس 006 ىلع

 . اهريغو ناغب راو موطاب و ركاب و سيلفت



 (؛4)

 (ايساقوقسنرث) ايسا ةيساقفق ناكس اهب مافتب ةيلامث )١(
 ياطوقو سيلفتو وك اب تاموكح ىلع لمتشيو ايسورلل ةعباتلا

 . اهريغو موطابو

 « مجعلل عباتلا ناجحرذا ميلقا ناكس اهب مهافتب ة ةيبونج (؟)

 0 كي فر دا مبطتو يبرعلا طلاب نابتكن نيتجشلا اتلكو

 مانا نول قا مدار ةيوخا | ىلع حتت ازريم كادر كو

 ضعب هيلا تاقنو يلامشلا ىرذ الاب ةفيطللا ةيليثقلا تاياورلا ضعب

 *ىشام موح ل انقدصل شي رقءارذعةباورك ةثيدمحلا ةيرعلاتاياورلا

 فرعتالو ."” وكأب ةيالو يضاق رك دمت ريمدنوخا لقب لالحلا

 . داليمال رشع عباسلا نرقلا ن مرتك ىلا يقتات ةغللا 0 داما

 ْساَمَسْعا را ل

 ناتسغناد يف ةعئاش يهو ةيكرتلا ةيراو آلا تاغللا نم

 . ةيبرغلا رزألا رح” طاوش نم اهرواج امو 11

 ليماش مامالا مايأ يف صوصملا ىلع ةفللا هذه ترشتنا دقو

 ىوتو 7١ه10ةنس ناتسغاد يف دلو) ريهشلا يساسوفللا دئاقلا (١١ش)

 2 ساقوقلا نع عفادو سورا 5 يذلا 4 ةنس

 .ائسح الب أهسف ىلب ا

 يف مالسالا عرا تاناورو ةيحر اهلا ١ تاباورلا ن ءانتلاقم رظنا (١ ١)

 . لالملا م 5
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 ليماش : ١١ ش

 ريهشلا يساقوقلا دئاقلا

 اب تدتكو ساقوقلا ءاحلا يف ةيناتسغادلا هذه هتغل تفرعف

 ىلع نوديز مهو «مواعلا فلتخم يف يبرعلا طملاب ةديدعلا بتكلا
 «نقرحألا هذه ةنرملا ءاهذلا قرح

 وشجكو ةيسرافلا ميملاك هدنع قطنت يهو ( ج)

 (150) وسلإإ مهدنع قطننو 0 طقن ثالث ءارلا ( ,)

 اسن قطنلو اهتوف ةدشب داصلا (ص)

 ماللاو فاقلاكقطنتو اهقوف طقن ثالثب فاقلا ( ق)

 اهكو ءاهخ قطنتو اهتحن طقن ثالثب فاكلا (ك)



 (؛:5)

 كو « ىهح قطو هتوف ةدشب فاكلا (ك)
 اس رقت ءاثلاك قطنتو ابنحم طقن ثالثب ماللا ( ل )

 ةكيراملاو هكر قبايل نع الضف ةغللا هذه يف لخد دقو

 اهناف ةينبدلا تاملكلا صخالا ىلعو ةيرعلا ظافاالا ا

 . ىنعمو ىنبم ةيرع ةيمالسالا تاخللا :رم اهريغ يف ام اهف

 ب نقلا ةغللا ملكت :| ناتسغاد تاهج ضعب ناكس نس دقو

 ملكدلا نوتسح 00 ريثكلا نكي مل ناو ىحصفلا

 . ةيوحنلا دعاوقلا لع ةححصم اهم

 ىلع مالكلا دنع ايسورلا يف هتحايس يف كب داشر ةلاحرلا لاق

 بتكنالوأرقث ال اهرثك أ مهناغلو »:ناتسغادلاو سكرجلا دالب

 اهذو رحو اهم ةصاخ ةءاتكو 0 اهل مهتغل ناف ناتسغادلا ادع ام

 فورملا هذه نمْص نم نكلو ةيبرعلا ءاجهلا فو رح سفن يه

 ةغللا هذهو طقن ثالث امهم دحاو لك تحن فاكو مال افرح

 ةعاق ةنل يه لب اهريم الو ةيقرشلا تاغللا نم ةغل ةّا هبشنال

 اوس يللا فينلا وجر ةرقك ةني رع كامل وقوات

 عسبطت ناتسغادلا ةبالو زك ص اروش ناخ روهن يف ةديدع عباطم

 . ةيئاتسغادلا ةئللابو ىحصفلا ةيب رعلا ةغللاب تالعو بتك اهف

 نيجزالاو ةسكارجلا ةنل يف يأ ) اهيف فورملا جراخم رهظأ نمو
 مهتالماعم لكو«نيغلاو فاقلاو نيشلاو نيسلاو ءامناو ءاما (اظابالاو



)400) 
 52 مهنعأو مهؤاماعو ةيبرعلا ةغللا 6 مهكوكصو

 ناتسغادلا ناف كلذ ىلع ةدايزو مهنيد ةغل اهمال ةباتكو ةءارق ةخللا

 ني.ءاكتملا ددعردقبو « . نوماكشيو يبرعلاب نوبتكبو نوؤرقب
 يبرعلا طملاب نوبتكب مهو همسأ نويلم نم لقأب ةيناتسغادلا ةغللاب
 .داليمال نماثلا نرقلايف مهمالسا ناكو ؛مالسالا يف اولخدنا دعب

 ةغالا يهو يبرعلا طلاب ىتكت ناتسغاد يف ىرخأ ةغل كانهو

 .ًاريثك اهالتخا ةيناتسغادلا نع فلتخت يهو « !ءسدالا أ ةيكموكلا»

 ٠ 1"ءكطعساءءدقعف ) مسكر ولا غلا (

 ةمأب اهسفن ىمست يتلا ةيسكرجلا ةمالا نيب زاقوقلا يفةرشتنم يهو
 فافض لع سكرجلا دالبب ن آلا ةفورعملادالبلا نكستو«هغدالا »

 نيب واهنيب ةيب رغلا زاقوقلا لابج باضهو حوفسو كرو نابوق يرن
 ةيلاملا زاقوقلا ةنالو لامجأ نم ايلركتم دالبو ًابرغ دوسالا رحبلا
 نارقلا وه مهبات اتكو مالسالا نيد ىلع ةفاك نيا ردلاو ا ولج

 ةغالاب يه اذه انتقو ىلا اهب نولسارّإ و نولماعتب يتلا مهن اتكو
 مهلو .ةبب رع ةينيدلاو ةيعرشلا مهمواعو مهتسارد 000 ةيبرما
 لوس يع ةلوذ راش لك قد اف يفالعألا خيراتلا يف
 اذلو اهب بتكتأ فورح اهل تسيلف ةينطولا مهنفل امآ  كيلملا

 فرعا ةيبرعلا نولمعتسي لب هن ىلا ف 0 ال مهف

 . مدقت م ةيبرعلا



(0:) 

 ةرليردجب رس كب لاكدمم اسرق عراخا دقو

 ةياتكلا يف 6 ةيبرعلا فورملا مدر ىلع ةينكرجلا ةئببا ةباتكل

 ةيسرافلاو ةيكرتلا نيتخالا يف امب اًئيعتسم اهريغو ةيكرتلاو ةيسرافلا

 فورح ىلا ةيب رعلا فورأا ضعب لوح دقو ةدئازلا فورملا نم

 ًاقورح عضوو فرملا قوف طقن ثالث وأ ةطقت ةدايزب ةيسكرج
 تاكرملا ذاخا نع لدع هنا الا ةيسكرجلا ةنللاب ةصاخ ةديدج

 ةرسكلاو ةحتفلا يهو ) ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةبب رعلا يف ةلمعتسملا

 ًاقورح عضوو ةلءلا فو رح اهقملا ةصاخ ًاقورح اهل عضوو (ةمضلاو

 ةغللا تانك يف ءىجت ىلا ىرخالا تاكرملاو ةلامألل ىرخأ

 افلا وعدا لل ير يو نجل دما ينكر
 اهنمو ةيسكرجلا ةغللا يف دجوت ال يتلا (هءعءضءذءث)
 فرحالا ةعبرالا اهنمو مشلاو رسكلاو متتفلا لدب فرح هلال

 ةيسكرجلا ةغللاب ةصاخ ًاًقرح نورشعو ثالث وهو يقابلاو .ةيسرافلا

 تاماهلالا » هباتك يف كلذ نيسدقو نرد قع انثا ةلدلا َقَوَرَحَو

 .1ةنس رصم يف هرشن يذلا « ةيسكرجلا ةغللا ابفلايف ةيسدقلا

 اذه لثمل اباتك ةناتسالا يف ةيناتسغادلا ةيلاملا ًانضيا تعضو دقو

 .رشتنت مل اهتقيرط نا الا دصقللا

 م مغر هلا آر ثلا وأ مغ وش للا ٌركرتلا 2"

 ةيبوروالا ايسورلاب رزكلا رحب لامث يف ةعئاش ةيرث' ةحهل يه



4) 
 يهو أيربيس برغ يفو ( أهريغو 0طن 4و ةيالو يفز

 اهانعم ةبرثل ةلك قازوقلاو» قازوقلا لئابقو ![::عاءأ#ب زيغرقلا ةغل

 يف ةيدبلا ركأسعلا نم عون مهنمو « يودبلا وأ مادقملا 'ىرجلا

 قازوق نوماسملاف . نوذو»بو ىراصنو نوماسم مهو يسوزا نشيل

 فتوذوبلاو نودلا قازوق ىراصنلاو ايربيسو لارواو هسك ارجلا
 لساوب ناعجش قازوقلا لكو لاكب ةريحب ةهج لوغوملا قازوق
 . ةداعلل ةقراخ ةيسورف مكو ةوقو ديدش سا قلو

 ادومافت لكس ل مانجا ريكرتلا ه

 1 كا ابلهأ | ممسو ةاتغجلا ةيكرتلا

 انايحأ جيرفالا | مممسلا كالذإف « ىرتلا 0

1 5 

 كيك

 «ريدرجو أني ريربكتت ديركيعيحا نسوبلا ريصي لسسونم
 ع ,؟بروؤ سس هوصتل ١ رطسع أني نمد ميحد زعم 1

4 
1 

 ق»  ةغل هو نع 0هدادا ةيقرشلا ةيكرتلا

 1 ( مزراوخ ) هويخ دالب ناكس رثك أو ناكرتلا

 هك و اما طشاوا نح اهرعفو اراخضو

 1 كلذو مثدنع ةماعلا ةغللا يهو . ورم ةنيدم

 ىذلا تقولا قرع ا ةرغولل عسأتلا نرقلا نم

 ١ ْ لاا 5 روك الار فلا لع ةينن فرش

 0 نوم مأ ةداع أب نوملكتي انك ار نآلا
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0) 

 طخلا لحم مدنع تلح يتلا ةيبرعلا فورملاب هباتكلا يف اهنوامعتسي

 ٠١ لكش رظنا "” ىروغيوألا

 ناودد (ىبرعلا طخللابو ) ةيئاتفجلا ةغللاب نّود باتك لوأو

 ناطلسلا فلا اهءو . ةرحهلل عساتلا نرقلا يف ىناونب ريهشلا ىلع ريم

 مساب روهشلا هرابخأ باتكو هناود د مب ةنس يفوتملا ( رمث) راب

 ناخردابم قرانا ءااضإ فلااهمو .رب باتك ىأ «'”همانراب 7

 .«كرت ةرجشل» موسوملارثتلا خيران ٠١74 ةنس يفوتملا مزراوخ ناطلس

 وهو مسالا اذهم هتيمست ىلع او-لطصا طخ ئروشيوألا طخلا (1)

 نرقلا يف هرطاسنلا نورشبملا هلخدا ىروطسنلا ىلا ر سلا طخلا نم قتشم

 ةدمعا يف بتكك ةلصاوتم هفورحو افرح 14 نم بكرتي و داليملل عباسلا
 بتكطحلا اذهو «ةب وقم فرحالا ىتأتف نيهلا ىلإ لامشلا نم ةماق فصن
 باتك ىا ة.روغيوالا ةغالاب فلا باتك لوا ةرحهل سماخلا نرتلا يف

 ناللو . ىرخا تاغيلأت هن تك ةسايسلا لع هانعم « كليب وغتدوق »

 .سمالاب نيعولخلا نيصلا ةرصايق وشنملا ةغل طخلا اذهب بتكت
 يف دلو ٠ كنارومت ةلسالس نم ىلوغم حئاف ( رع )رباب ناطلسلا (5)

 نأ دعب ( .هوعال) م 16٠ ةنس وتو (.ه مهال) م ١685 ةنس هناغرف

 ١ 1 ةئس ىلا دنملا يف ابمكح ىلاوت ةيلوغمةلودسساو دنهلاو ناتسناغفا حنف

 ةيئاتغملاهتغل يف ءاشنالا نسح ايتاك ب رحلا يف هتراهموهتلاس نعالضف ناكو

 كولم قرا لعفي اك صاخ باتك يف هعئاقو نودي ناكف ءاهدو ءاكذ عم
 ءاملع دنع نأش باتكلا اذهل ناكو رباب باتك ىا ( همانرناب ) هامس انوروأ

 هترشن دقف ةيئاتغجلا لصالا امأ هورشنو هوصخلو ةيزيلجم الا ىلا هواقنف خعيراتلا



0 

 1 ه1 ]عم 10 ملقا ٌكرتلا ٠١6

 هذه ددع ردّشو ناتسكرتلاب ناورتلا لئابق نم كن ةليبق ةغل ىه

 ناسللا كل ذك نوامعتسي مهو . اب رقت سفن نويلم فصن وحن ةليبقلا

 . ناكرتلا لئابق رئاسك ةباتكلا يف هركذ مدقتملا ىناتغجلا

 [عارعع 1" نسأل يك د وذلا دكر ملا ١

 اهزكرمو رهملا ءارو ام ةيسورلا ناتسكرتلا يف ةرشتنم يثو

 ةكرأا كيؤوالا ةمآ ةنل فو :كناروق ةمضاع ندقرع# ةئدف

 رب رش نو لع ةمسأ نويلم وحن أهم نيملكتملا ددع ردشو

 [فيماطعم“ 1 ندظاكأ مي رفقا ميكر بلا ١١

 ماكتبو راغشك ةنيدم اه زكرمو ةينيصلا ناتسكرت يف ةعئاش يهو

 ةغللا رصاوا أيسور ىملسمو ميعمجل كرتلا نم نيبالم ةرشع وحنابب
 ةريثك تاجهلو تانل ىبرعلا طلناب ىتكتو.باد الاو ( نيدلاو )

 ىراخن يف ةلمعتسملا «ةيراخبلا ةنللا » لثم ةيكرتلا نم ةعرفتم ىرخأ

 قلمعتسملا « للوضان الا ناسللاو» أيرييس يف ةلمعتسملا «ةيريبيسلاو»

 (ىل رعلا) ىطخلا لصالل انبط ةيزيلجالا برج راكذت ةنحل هليلق تاونس ذنم

 .٠ ةيطخلا هتروصل يلعخلا لصالا اورشن مهنا ىا اعضوو الكش



 ه0(

 كارز هاج يرتج فا ممل فرك ةالارط لوضانالا

 تاحألاو تاغللا عيمج نأ لب « هريغو « ىدنابدلا»و « ىثتراكلاو »

 متتفلا تقو نم كلذو مومعلا ىلع يبرعلا طخللاب بتكت ةيكرتلا

 . مالسالا يف كرثلا لوخدو مهدالبل يىنالسالا

 تاخللا ىلع مالكلا يف ةيناطيرربلا فراعملا ةرئاد يف ءاج دقو

 ةماعت ةيردلا اكول فوز تراوح هيما انا"" تانك ةكوفلا

 ايسور يف لئابقلا ضعب نا ولو ةيكرتلا تاغللا ةباتك يف لامعتسالا

 يع فرساي نذ فركا ارسل نورت وفلل

 . « ةينانويلاو ةينمرالا فورحلا

 زكمعومءامجعلتلم ]3 تكامصصستعم, 01. 8111, 1من )١(
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 اهلا

 ةنالتملا ةراقللا +

 ديفا و هةقولا عيج يف ةرشانم 5 هير تاغالا نم ىه

 دعبو ؛ ةيناتسدنهلا ةيدرو الا ةمللا اهمهأو اهريغو قلمو ناليسو

 .ىلكرمو نيماسملا نم همسن نويلم هحوحن تاغللا هذبم نوملكتم ا

 :هب كد يتلا اهعورذ

 ١ امس رخل درو ربا دغللا 7

 امطاقملا يف صوصملا ىلعو ةيزيلجتالا دنهلا يف لمعتستو

 رثك أ اهب ملكتي يتلا ةيمالسالا ةيدنهلا ةغللا يهو . ةطسوتما

 وهو [1101 يدنحلا ناسللا :ئم و ىهو دنهل يملسم

 ب

 «ةيقفايلا» ضي يعدتو ةيب روالا ةيدنملا تاغالاوأ ةيرآلا تاغالا )١(

 اهنم ايسنآ بونج تافا يهو هيب ونج ىلا مسقتتو مون نب ثفاي ىلا ةبسأ
 ءاهريغو ةينمرالاو ة ةرد ركلاق# ةيناغفالاو ةيسرافلاو ةيدن طااهعورفو هيأ 1 دش

 : 0 تاغلا 1 ةيلاهثو

 هةغلل يزيلجتالا مسالا وهو ناتسدنه ىلا ةبسن ةيناتسدنملا ()
 يأ ([ن 1 ههدادؤس) ناب زودرالا وا ودروالاب اهتوعدبب اموع نوينطولاو

 ةليبقلل مسا وه لوغملا ناسل يف « ودرا هةلك ىنعم نال ركسعملا وا ةلحلا ةغل
 ( قليثلا ) ىلع ةلالدلل نآلا ىلا كارثالا اهلعتسي ىتلا « ىدرالا » اهنسو
 .روك ذملا ىنعملاب « ىضرعلا » ةظفل نون رصملا نع نعل ةلحلا وا عل



 (ه4)

 يداو نم يبرغلا فصنلا ناكس هن ملكتب ىذلا ثيدحلا ناسللا

 ةيبرعلا ةغللا نم ةريثك ظافلا اهبف لخد مث ( نييدنملا جنكلا ربن

 دنهلل يمالسالا حتفلا تقو يف ةخالا هذه تاشن دقو « ةيسرافلاو

 طلاب بتكت تقولا كلذ نم يهو نوماسملا اهب ملكت نم 0

 : يببرعلا

 : مالا روطتا رس هءاتك يف نوبول فاتسوج روتكدلا لاق

 نال ةيناتسودنملا يهو اهثدحأ ( ةيدنهلا يأ ) تاغالا كلت مأو »

 ةيسرافلا نيتغللا ن م حزم يشو ٠ ةنس ةلالث ىلع ديز. ال اهرمع

 تناك يتلا ةيدنهلا نمو نوحنافلا امه ماكتب ناك نيتللا ةيب رعلاو

 بلاغلا يسن دقو . اهواخد يتلا ميلاقالا يف ًاراشتنا تاغلل 2

 ًاثاسل ةديدجلا ةخللا اذختاو ىلوالا امهتنل ريسي نمز يف بولغملاو

 . « نيقيرفلا طالتخا نم دلوت يذلا ديدملا سعشلل اناوماجاع

 نيب وروالا نيب ةرياخملل ةلمعتسملا ةديحولا ةغللا ص تناك دقو

 ضرغلا اذهل ن آلا اهلل عتسا لق هنكلواهمب رغو دنهل لاوش ينطوو

 ("”, كانه ةيزيلجتالا ةغللا عويش ةرثكل

 ةيالث . كو ةعبس يبرعلا ءاحم لا 56 لع دونهلا ديربو

 ع ب 46

 طق عسب رابءاتلا ) تت ينو عبرالا طقنلا تاودب فرعنو هردنه

 (عموورماط» هل ]صلتمي اذاسضصم هصعا (عوتا ممر طحن طآعصسإلا١)

 1". !ائامصعال مل آخ 15.5. مدقع 38,آ.مدكلماد 1894,



 لي

 اهقوف طقت عب رأي لادلا ( 5)و ءاطلاو ءاتلا نيب قطنت يهو اهقوف

 هن قرنا عبرأ ءارلا ( )زو ةاضأاو لادلا نيب قطنت فو

 ةمالعب طقتنلا عب رالا نع مهضعل ضيعتسي دقو . نيغلاو ءارلا نيب

 .اهركذ ينآلا ةيسرافلا فرحالا ةعبرالا مث.ةزمحلا وا ءاطلا هبشت

 نورد هذه ناتياملا ةلالاو ”” انعم مهدنع ءاجحملا فورف

 ةيونجلا ةيناتسدنم لا ةغللا نع امل ًازييمت ةيلامثلا ةيناتسدنملا ةخللاب

 ظ . اهركّذ ينأيسو ةينهكل ةفورعل
 ٌمداو للا ٌمفللا *

 يدرانلا طرت لوح نع نك واح باكسدتملا
 دن لا لامث يف لمعتست يهو طيس ًاقالتخا ىلوالا نع فلتخو

 ةيدنمهلا 3 روطاربمالل ةعدفلا ةمصاعلا ىللد ةئيدم اه رع

 .ةيمالسالا

 (ينيركلا) "” يك لا زعللا ©

 بونج يملسم ةغل هو ةيساردملا ةيناتسدنهلا وا ةينهكدلا

 [؟ولسعم كتسرد]1[!![عءل ترحوصستسمت“ 0[ تضل لمكامطت, )١(

 [2هسوامس هت ةسوططأع طال

 بونحلا دالب مهغل يف هانممو « نيشكد » نكد ةظأل لصا (0)



 (هد)

 ةئيدم أهدكرمو ساردمو نكدلا ةرازج ةيش ِف ةرشانم يو دعما

 . ةينوئملا ةناتسدنهلا ىهو نكدلا دابا رديح

 يروشلللا الرا

 ةندم اهدكرمو دنها يلاعاب ل 0 ةعئاش ىه

 نيبالم ةنالثوحغ ةغالاهذهم نوملكدملا ردقيو ( د

 نللارا ةكويرملا اكن يربك مهو 0 ف 0 | ينحل

 نيما دب ىلع مهني مالسالا راشتنا دعب ىا ةرجال سماخلا نرقلا

 نوروهشم نينا ناكسو اه 0 ةقيبوسلا قرع ىذلا هلودلا

 ةفلخ هللا قاخ نسحأ نم برعلا مدعو نادبالا ةعصو لامجا
 اهلا بسن تااليشلا نم برضل اصوصخ مهدالب ترهتشاو

 1 . اهتك ايح نولغتشي هرثك او

 كن 0111 (مي رثسلا) ٌمَهرثسلا مهلا

 : تاحمل ثالث ىلا مسقطو دنسلا دالب يف ةعئاش يهو

 . ىلعالا دنسلا يف 51:هز1 ىبريس ةحل )١(

 . دنسلا اتلد يف اره:3 ىرال ةحمل (0)
 اهزكرمو ]ده راتلا ءارعص يف 1"اددرءاذ ىلبرات ةحهل (0)

 دقو (ةلميبملا نيت انلو نب ةيزق) علا 1( ةيفننا ةيدكشلا ىأ)

 بيك ارتلاو تاملكلا نم ريثك اهريغيف لخد !؟ ةذللا هذه يف لخد



 (ه7)

 اهب نيملكتملا ددع ردقيو يخسنلا فرحلاب بتكت يهو ةيبرعلا

 . ةمسن نيبالم ةثالث وحن

 لوالل :كناجلا يللا 5

 ةندم اهزكرمو ناتسخواب لامثو ناتلوملا يف ةرشتنم يهو

 ىهو انة 6« ةياتلوم ا م ةغللاب ضب فرع يف اذلو ناتلوم

 ةيكتاجلا ةغللاو «يسرافلا فرملا لكشلع يبرعلا طلاب بتكت

 يف لمعتستو يباجنبلا ناسللا نم يبونملا عرفلا يه ةياتلملاوا

 10 نيو دل ناسللا وهذ هلم يلامشلا عرفلا اما بان بولنج

 نيتنللا نيم نيملكتملا ددع ردو بان لاهث ىلمتسم

 امرشا ةمنسلا [ونلم" وت

 ( ئفللا ) يك مألا 7

 ف ةعئاش ىو هبزينيلو واالملا تاغللا نم وءالملا ةغل وا

 يهو (وباللا ) ايزيلام ليبخرا يفو (كالم ) قلم ةريزج هبش
 هواج يف بتكت امولم يف كال اهنا الا يبرعلا طخلاب 5

 يف ةلوادتملا ةغللا ىهو ةفلتخم تاحمل اهل تال ةرطموسو ا

 ةطلاخع ترثأ نقود كولا رئازعي ىف موضع ةبراجعلا تالاماغملا

 َط كلذل 0 مهاغل ن م تستقاف واللا ةل ف فناجالا

 كا ( ىتيركس نات 0 ىدنه لصا نم ةريثك تالكابب
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 اوذخأ مهنا عم ةيبرعلا ديا نم لماعا ىذلما ذنبا قه كذا

 نم تاملكو الملا ةغلب دجنو ًاضيأ ةديدع تاملكم السالا نع

 . مدالبل نييلاقتربلا حتتف نم ًارثأ ىلاقترب لصا

 وذا فرعا ءاقملا :كاووخ تحرغلاا ع ىنالل "دنا كفو

 ثالث هيف مج ( ج ) فرح : يهو مهغاب ةصاخلا تاوصالا اهملع

 قطنتو طش ثالث اهملع نيغ(ع و. اشك ممدنع قطني وهو طقن

 اهقوف فاك ( ك) و . اب قطنتو طقن ثالث اهملع ءاف (ف)و . اجي

 .اين قطنو اهقوف طق ثالثب نون ( ْن) و . اج قطنو ةطقن
 ثيح هرطموس قرش غبمملا يف الا ةببرعلا ةب انكلا لمت الو

 دنع فدع الا نشكو . ةعدقلا ةيدنهلا فرحالاب كانه ةباتكلا

 طاصا «وبالملا ةما » باتكر ظنا « ةبدنه ال ةيبرع ماقرأب وبالملا
 . كب تدوح

 ةنل » اضيأأ يب رعلا طلاب بتكت يتلا ةيدنهلا تاخالا نمو

 . دعب اهيلع مالكا ينأيسو « نيييليفلا

 (| ١
 لوك ورا منع نرخ 1”هممر دوا وا ىراذا ماسللا م

 ةرزج يف عئاش وبالملا ةغل نم عرف وذ نوجبيلا وأ ىواحلا
 ةيدنصلا 2 تاجحفلا هذه نش هبق نييواحلا تاحمل كو هوأح



 (هه)

 ةريزجلا برغ ونكأس اهب ملكتبو 5نهادددم# « ةيدنسلاوا

 يهو « ةيواملا » مث مهنم قرشلا لها ةفل يهو « ةيريدوملاو »
 هذه يف لازت الو.اهنم ةديدع ءاحنا يفو ةرب زها طسو يف ةعئاشلا

 امل لاقي ةيماع ةجهل نيبواجللو . ةيتبركساسلا ةغبص تاجهللا
 يتلا ىحصفلا ةحهالا نع نيب ًافالتخا فلت يهو « وكوج »

 مهصصق ةك ركلا ةغالا ةذهن نوبتكب مثو ؛ ةعركلا اه لاقي

 اهل لاقي ىطسو ةحمل نيتحألا نيتاه نيبو مهراعشاو ره ١ هرابخاو

 كاهو ةددعتملا مهاغلب نكلو ةسرع هواج لهأ ةياعكو « ةيقالا»

 : مهدنع ءاحملا فورح

 مهدنع فرالا اذملو «ب».ْبلإ اهب نوقطنبو فلالا »١«

 هن هن وا دف جاد رك نط رددت واكل ا هكا
 8 | ةيرصملا ميجلاك هنوقطني «مج». «ث».«ت» .يل رفالا

 دنع (ج) د « مج » ةيزيلجالا (عمل) ةلك يف )0(

 (هيم) ةلكيف () فرك وأ (د) فرح اقوبسم ماشلا لهأ
 هنوقطنب « ح ».ءاخلاوءاهلا نيب توصن هنوقطني «مح و .ةيزياجتالا

 00 30 ةنهفلا هلا لعتو ةنييورال نال

 «ز » . «ر».( شيواج ) ةلك يف طقن ثالث هتحت عوضوملا ( ج)
 يف ماشلا لها 0 يراك ىراعالا زفر انا ةنوقطت

 .«ش١» ًادرفم ناك نا ةعبار ةلسلا هنوعمرب «س».( جا فرح



)0 

 «اغ». ةلامم ةحتش هنوقطلم « م .٠) «ظ » . « ط ».«ض» .«صو»

 العا نم هب نوتأي مهناف ةيبرعلا ةغللا يف فرملا اذه قطنل ليثمال

 امم نونلاو نيغلاو ءارلا هباشبف اًيسأر ناسالا كبرحت عم قاملا
 1ك اان :نيهادتلا نيس رنا دعا قطع توقرو

 « غ» . ( نراغروأ) اهتوقطني ( ىدا ) اهانعمو ةيواجلاب (غروا)

 .(1١)و (1>) فرح نيب هنوقطني «ف٠. (اذ) .ةيرعلا ءافلاك هنوقطنب

 ميخفتلاب «بق» هنوقطني «ق».فاكلا ميخفتب (باك ) هنوقطنب «ك»

 هنوقطش « الد .«ود».«أه».«ند.«امد.«لو م

 .«يد.(بلآال)
 كورطاب انوي لب مقرا قواحا ةادتعألا يتلو

 واوص ةحطل هه تكتف ىواملا طكلا اما . "” ةيئاجملا

 . ةعدقلا دونها ءاب فلا نم مسرلا يف برقي وهو 5هاو 1101

 هنع ةضاعتسالاو طخلا اذه لاطبا يف نآلا دهتحت هدنلوه نكلو

 . يجنرفالا طمخاب

 يرماعلا يسح يدنفا دوج بايلالا ةهزب 00(



 فلا

 تيسرافلا تاغللا
 ةنارذلاو

 3 سرقلا دال ىف ةمئاقو اضيآ هن دل اننا ع وق

 نيملكتم لا ددعردقتيو ريمابلاو ناتسخولب و ناتسدركو نات فاغفاو

 ىتلا اهعورف نمو نودبزي وأ سفن نويلم ١١ وم تاغللا هذ

 : يل رعلا طلخاب ىتكن

 2 رجلا ٌميسراعلا ٌرمللا ١

 يتموكمل ةيمسرلا ةذللا ىهو . سراف دالب يف ةعئاش يه

 ةيمالسالا ةغللا يه : 5 ىلا تلظ دقو . ناتسناغفاو سراف

 ةيدنملا ةئللاب اهلع ضيعتسا ىتح ةيزيلجتالا دنحلا ةموكملل ةيمسرلا

 ةقبطلا ةغل ةيسرافلا لزت لو « ةمدقتملا ''”ودروالا ةغل ةيمالسالا

 ::ندنا لا أ“ نورباخت ى هقالا قرشلا يف ةيقارلا

 وتعب و اسرف م مومسإ سانلاو نيينارت 00 نومسإ سرعلا 0 ١)

 مسا لصالا يف هءال يلصالا هلولدم نم اريثك 00 سرْملا » ظفلب

 ا نامركو ناتسزوخ نيب 0 ا ا سراف دالب نم ريغص ءزح

 0 « برعلا » مسا كلذ لبق سرفلا قلطا اك. اهاك ن ارنا دالب ىلع

 . طقف يلامثلا امترِج ناكس مسالصالا يف وهو ةفاك برعلا ةرب زج

 آد ممولاتم» ةعمدمستعتتع لع آن [ةلدسصر مولع ق1. لل (؟)

 ]رع كدماع]ا عع .



30) 
 طقف مالسالا يف سرفلا ةغل يه ةثيدحلا ةيسرافلا ةغللاو

 ةيواهبلا ةئللا تناكف يناساسلا رصعلا يف يأ مالسالا لبق امأ
 مالسالا روهظ ىلا ناريإ يف ةعئاشلاة هللا يه ةطسوتملا ةيسرافلا 1

 هلاك امين قزرفلاو ةيناستلاو فيدل معا نيتك" نودب تنتاك انو

 . لصالا ”يبرع اهتاملكث لم ناف

 ينآلا )ىواهفلا طاخاب نوبتكب مالسالا لبق سرفلا ناكدقو

 «سراف يف برعلا مدف حوت كعب يبرعلا طالاب لِ يذلا 6 ركذ

 مالا موعم اوله مالسالا ردص قف سراف دالب ا اوحتف امل برع || ناف

 لك هذخأ ؟مبنع سرفلا هذخأف مهني ًامئاش ناك ىذلا يفوكسلا

 ماوعالا يلاوتب يفوكلا طخلا لدبأ مث مهناطلس يف لخد تر

 رع فرحأ ةعبرأ يبرعلا ءاجحلا فرحأ ىلع سرفلا ديزبو

 فرح هيشت ىتاا ةيسرافلا ءايلا« ب » : يهو ثالثلا طقتلا تاوذب

 ميلا ىثو ٠ 0 ) قطنبو «ج» فرحو . . يجئرفالا )2(

 ناسل ف ةلمعتسملا ميلا لثم قطنبو )» 2غ فرحو . ةيسرافلا

 5205 2 0 ) فركوأ ةيراغلاو نيرروسا

 لأ م وأ ةيجئفالا(© )وثم قطتو ةيسرافلا فاكلا يف
 نآلا بكرت يب.رافلا ءاجملا فو رف .ةرهاقلايف ةلمعتسملا نيرحبلا
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 اهركذ فلاسلا ةيبرعلاب ةصاخلا فرحالا ةدايز عم افرح ما نم

 : (مكو؟ه ةحفص)

 معورفو

 ةيرعلا طوطخلا عاونأ نم وه « قيلعتلا » يسرافلا طحلا

 ةرجبلا سداسلا نرقلا رخاوأ يفراشتنالاو وفلا يف ذخأ دقوةماهلا

 كش الب ناكهروهظ ءادتنا نا الا. و هل ) داليما رشع يناثلا )

 نيملا نم هاجنالا ىلا هليموه طخ اذه ةزيمو . رصعلا كلذ لبق

 ىلع طقف لمعي مل ىذلا ليملا كلذ «لفسأأ ىلا ىللعأ نمو راسبلا ىلا

 قو فو ثو تو يم للا بورع سارا وح

 لبوط طخ ىلا ( ثو س ) يفرح رييغت اضبإأ بجوأ لب (كو

 اذهو .هبمشل طع اهضعس ر ألا فو را طايترال لعجو «نحنم

 تع نوفل ىدأ ىلع ًاعبط يبرعلا امانا وذا نماذعا لكشلا

 0 بحاص لوقيو . ( ىولهيلا ) ىيدقلا ينطولا مهطخ ريثأت
 نم مهطخ اوقتشا سرفلا نا طوطملاا عاونأ ىلع همالك يف

 اذه . مويلا فرعن ال اننا الل د نعل كارلا

 دقعوه يبرافلا طخلل رثأ مدقأو . هظفل ىنعم الو طلخا نم عونلا



 (دف)
 يف ثويلجرم ذاتسالا هرشأ(١١١٠-١101)ه1٠4ةنس هني ران عيب

 نيبتيو (اهعبتي امو 2١ ةحفص) ١4٠١ ةنس ةيكولملا ةيويسالا ةلجملا
 باتك مدقلا يف هدعب ينأب و . قيلعتلا طخ تامالع لوأ ًايلج هنم

 هبو.ه#٠6 ةنس نم همراتبرشو روباشين يف دجوهدب طخ قبيل
 باتك اضيأ مدقلا يف امهولتب مث .رخأتما قيلعتلا طخزيم يذلا ليم
 (م١٠1ه1-١5هه) . ه7 ةنس هي ران ىذلا يورهلا قفوملل ةينبالا

 يف ةيسرافلا ةقيرطلا امأ . يسرافلا ينوكلا طخللاب بوتكم وهو

 ىلع سرفلا اهديزب يتلا ركذلا ةفلاسلا فرحالا ةعبرالا طيقتل

 اهلاعتسا نكي مل تاو اهراشتنا داز هناف يبرعلا ءاجلا فرحأ
 لك ىلع يتلا 9 طقتلا نولمهم ًاًنايحأ اوناكدقف [مئاد ًامظتنم

 يف اهنوطقسي مهلا يأ يىلصألا اهقطنك اهنوقطنيو اهم فرح
 ثلاثلا ) عباسلا نرقلا رخاوأ يفو . قطنلا يف هنولمهي الو ةباتكلا
 بتك يف اهس الو بتكلا يف يسرافلا طلخا رهظ ( داليملل رشع

 نارفلاكصخالا ىلعةينبدلاو ةيماعلا ىتكلا امأ ءراعشالاو نيواودلا

 لكس قاجلا ىف 16 نفك فلات :ةرايو كيذا ىتكو

 بجعلا ىلا وعدب امم هنا الا . ليطتسملا يخسنلا طلخا نم صاخ
 هشماوهو نارا روم نو عقلا ده ةرخأتملا حورشلاو مجارتلا نا

 .ًايماع طخ ريتع ناك ىذلا قيلعتلا طخ للاغلايف ىتكت تناك

 ةدوحلاو ناقثالا نم ةيلاع ةجرد ىلا طلنأب سرفلال صو دقو



(0) 000 

 روصعلا يف ةيباتكلا مهراثآ نا آلا «نونفال يعيبطلا مدادعتسال

 ةمأت ةركفب ماملالا بعصيف كلذلو فسالل ددعلا ةايلق ةمدقلا

 دهعلا كلذ يف مهروشأ و مش دنا ناكل ل ا ع

 ةجرد ىلا طملا نف يف لصو يذلا يدنوارلا دم ركب وأ نيدلا مجن
 نم نآلا يقابلا امأ ."” فاتنخع عون ١" ىلع ةباتكلا فرعب ناكدنا

 يذلا, نادل شقا نون تام رثاك وني اذلا تناولت

 قبس اهف هانفرع دقو «قيلعتسنلا طخ » كش الب هدودح يف رهظ

 ماغدا نمهمسا نوكتي مك امهنم بكرت هنالخوسنملا يسرافلا طلاب

 سلو قيلعتلا نم عون وه طلخا اذهو قيلعت ةملكب يخسن ةلك

 ةيداعلا ةشيعملا يف لاعتسالل هدعب رشتنا دقو.يرهوج قرف امهنيب
 ريغص طخ وهو رّسكلا يأ « 5ادزاءهواعا هيتسكشلا » طخ

 لفالا لع دعاوق لك نع لومع هلع اضع ةطيئرملا هدقعو عيفر

 هنا ظحالب وهاد ةءارقلا بعص هلمجن ماجتالا نم هولخ نا اك

 للذتىتح طللا نم مونلا اذه بيذهنيف ذخأ ةثيدحلا نامزالا يف
 . هنءارق ةيوعص

 هيمسل ىذلا طا قيلعتسن نومسي نوثيدْللا سرفلاو

 طخ نم عوت وه نآلا سرفلا دنع قيلعتلاو «قيلعت نوسوروالا

 جعار عام '[1"ةطاعدس لي ”قفودع لن ذملاقن ذاضعلللا )١(

 ]روصق ]عد صماتك ءولبج 31نلمد معو 01عحاقاتك 1”. 5

)6( 



5) 
 قيلعتسنلا طلخا عاونأ نمو.ةيمسرلا لاعالل صصخملا مدقلا عيقوتلا

 تاللسارملا يف لمعتسي ودو « ىريردتلا » هل لاقي عون مدقلا

 . سرفلا دنع نالا

 ايدسا قرش يف يبرعلا طللا رشتلا سراف دالب نمو اذه

 يملسم نيب ًاضيأ مهطخ سرفلا رشنو.نيصلا ىتح يبونملا اهقرششو
 طختاو ةسرعلا ةغللاب مهتانمك ةيسرافلا ةغللاب نونعي نذلا دنحلا

 لمعتسم ريغ وهف يخسألا اما «قيلعتلاوه نالا مهدنع دئاسلا

  كارتالاو سرفلادنءوه امة يعرشلاو ةينيدلا تكلايفآلا مهدنع

 ىدبأ ىلع الا مالسالا هلخدب مل هنافونالملا ليبخرا دنهلا لثمو
 ةفصن هيلا اونأ نيذلا بونملا برع كلذ دعب مهلحت لح مث سرفلا

 هيلا مهترجاهم ترثك مث ىطسولا نورقلا ءادتبا يف نيحالمو راجن
 نعاس قم نك انآ ةددعب و ارماقاف هيرتلا هز رص وسرتس نب
 هذه يف مالسالا راشتنا ةعرس ىلع دعاس امم اواج ةريز+ يللامثلا

 هنا الا يبرعلا طخال ةعدق راثا كانه دجوب ال هنا رهظيو . دالبلا

 برعلا دالب بونج نم تا هنا ثيدملا طلخا نم ًايلج نيبتي
 (نامع) اهيقرسثو برعلا دالب بونج ناكسف .سراف دالب نم سبلو

 * طماوش ىلا ًايضيأأ هولمح اموالملا دالب ىلا طخلا اولمح نيذلا م

 ."”ةيقرشلا ةيقرفا

 [«ةسعوعامردعلنع لع ]!'[ةامسس, 2.397 (1)
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 (يونسس 0 راد اعرب الا ؟

 :ناهتاثنأ كلم يف ةعئاش يهو ةءوتخالاب ا

 ةفوافلا فلل ترويع نهرا 17 ١ !هوردك يخدنلا فرحلاب ب هكنو

 ريثك اهلخد دقو . يبرعلا خلاب بتكمت ىتلا تافللا ع 050

 خرم نين او ةلورشللا ةءاغ يف هو ةيرفلاو ةيسرافلا ثاماكلا ن

 ةغللا هذه ةربث 5 تا اوم دجوتوءراهدنق ةئيدم لهأ بم 3

 0 مفالا ةثللا يف نكي ل داليمالر شع سماملا نرقلا لبقو هأرثثو امظن

 رمش اهلهأ نم غبن تقولا كلذ دعب نكلو بادآلا نم 'ىث

 كلذ لبق ةينانفالا ةغللا خيراتف ءسرفلا ءارعش مرعش يف اوعبن

 اهتباتكهيف تأدتبا يذلا تقولا ةفرعم معصب, كلذلو ملظم تنولا

 اهدالبل رمل حوتف دمب هب بتكتت ل لك ىلع يهو يبرما طخ
 . ةدىدع نورق نم كلذو ابلهأ نيب مالسالا راشتناو

 : ىهو افرح ١١؟ يبرعلا ءاحملا فورح ىلع ناغف ألا ددربو

 ءاتلا لثم مدنع قطننو القنا قع :م ةرئادب ةلوصوملا ءاتلا ( ت١

 2 2 لثم قطنتو اهقوف نيتطقن ءاحلا ( 8 و 00 ةنحشلا

 ا مسقلا يف نيشلاك فلي فرح - سش (1)

 ىبرغلا يلامشلا مسقلا يف ءاخلاك ظفايو « راهدنق ةنيدم هزكرمو ناتسناففا
 يفو « ةيوتشب » راهدنق يف ةيناغفالا ةغللأ ىمست كلذلف .رواشيب هزكرمو

 . « ةيوتخم » رواشيب



 سو( زد ) لكم نطنتو طق: ثالع ءاع (خ زو.( 6 نيلوأ

 لادلا لك قطنتو القس قي رتادب ةلوضوملا لادلا ( ياني(

 فطحل [لفتا قيما زل ادب ةلوضوللا هازل ((يراو 017 ةينامتقلا

 ىرخالاو اهقوف نم ةدحاو نيتطقنب (ْن) و.(0>) ةفعضملا ءارلا لثم

 . شمالا يف حورشملا فرملاو . ( ]«زمش) لثم قطنتو ا ف

 ةفعضملا ءارلا لثم قطنتو اهلفسا نم ةرئادب ةلوصوملا نونلا (ْن)و

 ءاحملا فورح نوكتتف ةيسرافلا فرحالا ةعب رالا مث. (0::) نونلاو

 ةيناغفالا ةغللاب نيملكتملا ددع ردو . افرح نيعب رآ ةسينانفألا

 . نيماسملا نم ةمسن نييالم ةسمخل

 ةياتكلا يف ةيناغفالا ةغللا «ةيريعلا تاحالا» لهأ لمعتسيو
 ةيناغفالا ةغللاو . ًاقلطم اهب نوبتكي الف مهناجمل امأ ىبرعلا طلاب

 ارههارد وغاب نوملكتلا رافسشنو يب ديما ىف لفن

 ةيبدأ ةنل لكش الا كانه لمعتستال اهناف ةيسرافلا ةئالا فالخم

 . نيماسملا دنع فاعف

 ّئدركللا ءءمللا +

 حالص لاثمأ اهئانبا نم غبن يتلا داركألا وأ دركلا ةغل يه

 ناتسدركد الب يفةرشتنم يهو«يسدقلا حتفلا بح اص يبويالانبدلا

 [نمسممفاقط هاشنمركة ني دماهزكرمو ةربزجادالب و اينيمرأ يف
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 .سراف دالب يف ةلمعتسملا ةيسرافلا ةيدركلا ةجهللا يه اهتاجمل مأو

 تالك م كف الها نك اما نالتعاب كاع ةوركلا ةضللاو

 ليف و [ىوخالا ةنع نيم الو ةزئاد هله قيقا ةفادلاو

 ةنللا يف لخد دقو . اذكهو ىنعملا يف وأ ظفالا يف رييغت عم نكل

 ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةب رعلا نم ةريثك سيك ارتو تالكة يد

 لقأ يف ةيكرتلا امأءةيسرافلا نم ع اهف ةيرملا كابلكلا نزيف

 هده يع يرن هالك ف تاكو نراك نأ ودكو امم

 . ثالثلا تأاغللا

 لاق . ليس نامز نم يبرعلا طخلاب داركألا نفك

 لب ًالقتسم طخ دا ركالل دج ملو » ىدلاللا اشاب نيدلا ءايض

 هير و6 ذيع نورت دست ودار ام قولا هلل نرجع

 (ف) : يهو فرحأ ةسمخ ىبرعلا ءاجحلا فورح ىلع داركألا
 ةعب رالا مث يجئرفالا (1) فرح هبشت يهو طق ثالثب ءافلا

 دجو»و » اشاب نيدلا ءايض لاق . ركذلا ةفلاسلا ةيسرافلا فرحالا

 لاذلاو ءاثلا ىفرحأ ةنالث كلذو ةيدركلا يف سبل ام ةيبرعلا يف

 نانا ةفركلا و سعر قرد اناا ان ريكا هنأ كاعلاو
 ينمن ةماعلا ظفلتك لب برعلاكهب نوظفلتب ال ةمجعملا ءاظلا فرح
 . « نانسالا نيب ناسللا جارخا ريغ نم

 . نويلم فصنو نويلموحن ةيدركلاب نيملكتملا ددع ردقبو
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 اهنجرت 2 معلا فورح لع ايلعانل اوذفللا هذه 0 نود دقو

 هامس باتكب ىدلاهلا اشاب نيدلا ءايض فسوب موحرملا ةيب رعلا ىل

 هرفس دعب ء١٠٠٠ ةنس « ةيدركلا ةغللا وحن يف ةيديجلا ةيدحلا »
 . سوماقلا اذه سيرت, لاوطلا نيئسلا هلاغتشاو دارك الا دالبل

 ( يااتسمولملا ) ٌريسوللا زعالا 4

 دالب بونج يف ميلقا / ناركمو ناتسخوأب دالب يف ةرشتنم

 تاجمل ضعب نمو ةثيدحلا ةيسرافلا نم ًادج ةببرق يهو ( مجعلا

 ,مةربقق طاقلا ىرحألا تادللا نم لهو م ةيوركلا ةقللا

 ةراحتلاب صتقخم لاو 6 ةس رعغلا ةغللا نم وخان ةيايدلاب أهم صتتخم اف

 دنا كانللا روم رخام افيو رطابو

 فورد ةعبس يبرعلا ءاحملا 5 لع نويناتسخوليلا ديزيو

 ةيدنحلا فرحألا ةئالثلا مث ةيسرافلا فرحالا ةعبرالا : يهو

 . اهركذ مدقتملا
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 تيقيرفألا تراغللا |

 اهنمو ةيبوللا تافللا اهعورف نمو ةيقيرفأ يف ةرشتنم يهو

 ةبونلا دالب يف ةيبونلا تاغللاو ىصقالا برغملا يف ربربلا تاغل

 ةيجيئزلا تاغللاو«ةيقب رفأ برغيف ةيملوفلا اهنمو ءىرصملانادوسلاو

 تاغللاو « هناغو يسرفلا نادوسلا يف اهب رغو ةيقبرفأ طساوأ يف

 اهتاغل نموءاهريمنو اهيبونجو ةيفيرفأ قرش يف (وتنابلا ) هينئابلا
 اهرهشأ كاه يبرعلا طلاب بتكت يتلا

 كاجذاده يىلشلا رب را رهللا ١

 يهو نيياصالا شك ارم ناكس رب ربلا ةغل يهو ةيماملا تاغالا نم

 ىلع يهوةبب رعلا و انك ارو اهظانلا اعنف

 دبع لمعتسلو ( 81 '”ةيفيرلاب » ىمسنو ةيلامشلا ةيحلشلا :نيمسق

 لمعتسلو « 5151 ةسوحلا هىمسنو ةيبونلا ةيحلشلاو. لامشلا ريرب

 يف ىتح امهذعب نع نافلتخت نيتجهالا اتلكو بونملا ربرب دنع
 شكا سس ( وزي ) حولت نيسندو + تورم ا مسرو طخلا ةدعاق

 طسوتملا ضيبالا رحبلا لحاوس تيس دالي ىلا ةبسن (1)
 . ناوطن ىلا ةيولم نم ابي رقت ةيشك ارم
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 ةاينملا "وامل كرو ةيلافملا يهو ' تغزات مسأب مهتجمل

 ةيربربلا ظافلالا نم ريثك ةيب رعلا نييشكارملا ةغل يفو . كشامت

 اهعضو ةقيقح نع ىلاعملا تريغتف ةدساف كانه ةماعلا دنع ىهو

 اوقللاو ميخرتلاو مزملاو مامشالاو نك اسلاب قطنلاو لامتالا اهلخدو

 لثم عراضملا ةغيص ىلع افاكاولخداو لاعفالا رخآ ىلع (ىث) ةطقن

 لثم اواو فئاغلا ءاه اولدباو . رارمتسالا ىلع ةلالد وهو بتكتك

 ةيبرعلا ناف كلذ عمو .هان مءانو الاد مهلاذو هءاتك ىأ واتك

 (ريربلا لئابق يا) اهعيمج لئابقلا هذه با ناريربلا وخرؤم لوقي )١(

 وقل وم هرك ذ دق ظفللا اذهو «رملا لجرلا كلذ ىنمموغيزام وا غيزامأ همسا
 اوسن مهناف كلذ عمو كراوتلا ىدل الا فرعي دعي مل وهو نامورلاو قيرغالا

 يتلا تغزامت ةلك يف هرثا اوظفح دق مهماف شك ارم ربرب وا حولشالا هلضا

 . مهجط ىلع امموقلطي نولازي ال

 ةيئا فورح لاهعتسا ىلعرب رملا لئابق ةيقب نود كراوتلا رمتسادق (؟)

 اهني رات مجري يلا ةبربربلا ةباتكلا يهو ( جانيفت )وأ ( غانيفت ) اهمومسي
 لكش فورمحلا هذه نا ءاملعلا لوقيو هجاطرق سيسأت نمز ىلا لقالا ىلع

 ةدجبالا نم هيشلا ةبي رق ىهو ةيقينيفلا وأ ةيجاطرقلا ةيدجمبالا فورحلل مدق

 مو برعلا ةربزج _ءرم بونملا يف يتلا ةبريجلا تاداتكلا يف ةلمعتسملا

 مهدنع نآلا ةصقان يهد ُطَمذ ماخك؟ ةنس يف الا ةياتكلا 1

 ذاتسالل نادلبلا طيطخم يف نايبتلا باتك عجار) . ةرمان تاكرملا نم اهواخل

 ( كب تفار ليعاهسأ



 (م

 نم لقأ ةبربربلاب ملكتبو . ءاماعلا اهب ملكتيو سردت ىجصفلا

 . ناكسلا ىثلث

 آماطوتاذ ةيلئابقلا وأ برع سلا للا ؟

 دالب ناكس ريربلا وأ لئابقلا ةغل ىهو ةيماحلا تاغالا نم
 فلا قتاقلا ردنا ى كيتا لالا رار قنعالا كانت
 رئازملا ةئيدمي رغ لحاسلا نم ةببرقلا لابجلاب ةلزانلا يهو ةبب رع

 00 . ابق رشو

 ةيبرعلا ةغللاو . ةيلئابقلا ةغللا يف ةريثك ةبب رعلا تاملكلاو

 نم ًاريكح نال ةيريولا نم رثك أ رئازللا هالب يف ةركتنم

 ةغل ةبب رعلا اولمعتسا دق يرب رب لصأ نم مث نيذلا اهذافماو لئابقلا
 لمعتسادق اهنم ليلقلا ناف ةيب رعلالئابقلا فالخ ةيريربلانود مهل

 . ةيبرعلا عم هل ةنل ةيربربلا

 قالا دع تنل و فرش الا هل نادل نق
 نوق رشتسملا ءاماعلاا_بعمج لاقمأو تاجا (ىربربلاناسألا ىأ)

 كلذك تجرخأو مهتنل ىلا فيرشلا نآرقلا ربربلا ضعب مجرت دقو
 الاب ةيوتكم ىربوبلا ىلا قزعلا نما هنا كيكللا نك“
 .نرم سلدنالاو برقلا ىلع نيطاستملا نيدحوملا مايأ يف يبرعلا
 علا يف نوطناقلا مهنم كلذ هركو ه 557 ةنس ىلا ه ه4 ةنس

00) 
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 سرد مش اوللح و اهوداناو هذه مههتك اونفأف نيدلا لع ةريغلا وذ

 . ةيبرعلا ةغللا ريغب هقفلاو ثيدحلا

 ا : أَ 1 : 2(

 ةنسلا ةيرغملا ةءاتكلا : ١38 ش

 تقولاو ةليوط ةعانصلاو ريصق رمعلا هللا همحر طارقبا لاق » : اذكه أرقتو

 )» رع ءاضقلاو رطخ ةرجتلاو قيض

 ذنم يبرعلا طخلاب مريمغو رب ربلا نم برغملا لهأ بتكيرو
 ةيفاارفسعا ىذا تقولا تاور نا ةزخهل لوألا قزفلا نعلاو أ

 موق ربربلا نال كلذو هايخأ اوغود نإ نيك ةرغ رخا مالسالا

 نوماسملا ىساق دقو لحرلا برعلا لئابق لثم ىتش لئابق مثو ءادشا

 ةرشع يتنثا مالسالا نع اودترا مهنال ًاديدش ًاباذع مهعاضخا يف

 يفالا مهمالسا تبثب مو نيماسملا ةوادعىلع اهلك اهمف اوتدو ةرص

 لضف رب ربللو . ةرحهال لوالا نرقلا رخاوأ يف ريصن نب ىسوم مايأ

 يف كارتالا لضف لثم ةيقرفأ طساوأب مالسالا رشأ يف ريبك

 مالسالا تبث ل ربربلا نال نيصلاو دنهلا ىلا ايسا طساوأب هرشن

 اورشنف ةيرغذلا ةيقيرفأ يف مهدالب ءارو ام ستفل اوضمل مف

 , كانه مالسالا



 زآتنر لاتمام نعد نزال
 يلزاوم تجاه ثاقيب مرتخت مانو متم ا ةثاكؤإ تق
 ماش ل ندب ركاز تا الل ذو عام
 تخلي لاقل همي املا يسلب
 بتشان اعلا رز 0

 اعلا [عراغتَوسو واع

 ةيلاعلا ةسرغملا ةءاتكلا : 1١4: ش

 برشي نأ برعغلا ىلا هنوهش هنعد نأ نذأي " طارقبا نا غ2: اذكه 0

 كلذو ماني ال نأ ٠ نم دوجأ هاف هيرش دعب مانو برش نا هنكل ب برشي ال وا

 . برش اذاف ليللاب برعلاب رج ةداعلا نا كلذو برغلا ررض كرادتب مونلا نال

 درابلا ءاملا لاك اداسفو ةحاخ مغهلا يف ثدحي برغلا كلذ نا ةلاحم الف ةيف

 "« ٠ رانلا ىلع يلغي وهو ماعط أف ردق يف بص اذا

 اهتروصب ءافلاو . ءافلا هروصل فاقلا نر فر لدأو

 لادلا نورّوصيو ( ب) اذكه تحن نم اهتطقن نوعضب مهنكلو
 فرحأ ىلع نوديزيو غ4 لكش رظنا ( ك ' ى) اذكه لاذلاو
 (طقن ثالث اهتحن( ك) و «طقنث الث اهقوف( نت ):يبرعلا ءاجهلا

 طقت ثالث اهقوف ءاف ( ف ) و « طقن ثالث اهقوف مج(ج )و

 فاملاب » فرحالا هذه ىمستو ةيسرافلا فاكلاك ظفلت اهلكو

 ءانه هخمرات ىلع يتأنسو يب رثملا طلاب ىمسي مهطخو . « ةيربربلا
 فورح سيرت ؛ ءاظلا وحن قطنلا يف داضلاب كرتلاك نوليمب مث

 ) ل ( 12 1 1 .(؟6 ةفيكحرظنا ) اندنع اسيترتل فلام هدنع ءاحهلا
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 كيرلا طفلا ضررا

 معورفو

 اهمدقأو ةبب رعلا طوطخلا عاونأ ممأ نم وه يبرغملا حلا

 ايش رفأ هاا عيمج ُُق نآلا رشتنم وهف ًاراشتنا اك ادع

 ناك دقو « ةيبرغلاو ىطسولا امتاهج ضعبو ( رصم ريغ ) ةيلامشلا

 نرخ ل اونا وت نسل نر قنان اعنا يهم
 طلخا راشننا » ىلع مالكلا يف يتأيس كك يردملا رصعلا لئاوأ ىت

 « ابوروأب اعدق يبرعلا

 يرئالا ىنرغملا طخلا : ١١ ش

 :اهريسفت كاهو . )١( سلدنالاب ءارجلا رصق نم ةذوخأم ةءاتكلا هذه
 » باراك لالح ثارت د ةلالك ٠ نع ال راصنالا ثراواب 2

 دحو م مدق و مدقلا يفوكلا )ا طلخا ن م قاشم يلب رغملا طغخاو

 ىهحاسل ناك دقو (مخ1) ةرحملل ةثاملث ة ةئس لبق أم ىلا عجربال هلم

 ك 10161 نلت هآ [؟لمنتر طؤل 1 0 ]ل نعاعو 206088, 0)

 آ.هدكامد 1885



000 

111115[ 2111121 
 ثيستكا دقف (مه00) ه ه٠ ةنس ةسسؤملا يالسالا ميتفلا دعب

 هيفا كؤلا لدفتلا اهون يركن اوم كلبا
 ترا ردو ةييلغألا ةلودلا ةميضاع كراضو ةسيئاتقلا ةقالزلا

 ًاتيسحن يبرذملا طخلا اهب نسحتف « ىربكلا اهتعماج ءاشنال يماعلا

 . اب فرعو ايظع
 رهظ سلدنالا ىلا ناوريقلا نم برغملا ةمصاع تلقتنا انو

 ريدتسم وهو « يطرقلاو ا يسادنالا طلاب » يمس ديدج طخ هيف

 ركض دقو اادلا هليطقتنم ناك ىذلا قاوزتتلا طخ نكس .لكتشلا
 ةيقيرفأ لامي رشتلا يسلدنالا طخلا نا ةمدقللا يف نودلخ نبا

 اذا ىتح ةيدهملا طخ ىسنو هيلع افعو قيرفالا طخلا ىلع ىلغتف

 مدا اذنك لاع 93 * دنا نك ةيدجتوما ةلودلا لظ صلقت

 تراضا 9 قرم فا 00 هنأ م دازو هموسر تدسفو

 ةدوملا لرع ةديعل ةءادرلا ىلا ةلئام نيب رغملاو ةيش رفأب طوطملا

 آلا اهنم اهحفصتل 5 هك لا اذ لكلا تابعو

 رييغتو فيحصتلاو داسفلا نم اهيف عقب ام ل ضيقا ءانعلاب

 « رسع دعب آلا رك داكن ال 7-1 -- نع ةيطملا لاكشالا

 شكا ص طخوه اتم ران رخأتملا هما دوب نبادصتو

 ءةيماعلا برغم ا م ةغاأن ساف ىلا ةبسأ «يمافلا طخاب» ىمسنملا
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 ا قادر رباع وتاج ال لمان وو والا م
 طلع ناف اذه نان قوداغ نا 2 نورك نا خف منعال اذه نا

 وه لب هءارق نكح طقف سيل تكلا يف لمعت سملا يسافلا

 . ابلاغ ليج

 عسيج يف رشتنا ديدج طخ اذه يبرغملا طأخا نم دلوت دقو

 دب ىلع عاقصالا كلن يف مالسالا راشتنال كلذو نادوسلا ءاحنا

 رشع ثلاثلا ) ةرجهلل مباسلا نرقلا ذنم هنافب فلس اك برغملا لدأ
 ةدع ةيقيرفأ طساوأ يف دجوب نأ نم مالسالا نكسمت ( داليمل

 ,اهه+ ةلئت ةنيتسؤلا وبكم ةنئدم هنآ ع اعون ةيهن تامزكح

 برغملل عبارلا يماعلا زكرملايه ةنيدلاهذه تراصف(ما؟14-؟10)

 نرقلا ىتح هذه اهئيمهأ تظفح دفو ءابم ةميظع ةسردم ءاشنال

 يمس طلخا نم ديدج عوت كانه أشنف . لقألا لع ةرحهلل رشاعلا

 «هظاغوهربكب هريغ نع زاتع وهو « يتادوسلا وأ يتكبملا طلاب »

 باتكح يف اضيأ ساف طخ نمو طخلا اذه نم جذامت دجوتو)
 ةديدجلا تاقرفنملا يف يبرغلا طخلا ىلع ثحن » ىمسملا سادوه

 ىمسملا هينسرب باتك يف ًاضيأو 0« و١ لكش» ةحول"”«ةيقرشلا

 .( اهيلب امو ١68 ص ةيب رعلا ةغللا سورد

 آلوسكامور اجهت درع ا"يفاسج لاهي ساس ]ذوصك ]هو ()
 21 ا

 [3رنءورر 1 رن, ندرك لع هدوم ةيكلمب



 ( ا

 طخلا نم ةفلتخم عاونأ ةمبرأ ايشرفأ يف نآلا دجويف

 : يهو يبرغملا

 هنا ريغ يقرشملا طحلاا ًاريثك هباشي يذلا يسنوتلا طخلا (

 . اهرك ذ م دقو فاقلاو ءافلا طينت يف ةيبرغملا ةقيرطلا عبق

 وذ داح مومعلا لعوهو ( هاونتودصع ) يرئازملا طللا (0)
5 55 0 3 1 2 3 7 1 

 5 عقر شف فرعا ىع ل. أيلاغ ةءارقلا بعصو اياوز

 هريغ نع احرص زاتع يذلا (ةيييمدع) يسافلا طخلا ()

 فيرا دقساب

 ظيلغ مومعلا لع وهو (5011020215) يتادوسلا طملا )

 اذه رشد كقو . ربدتسم وه م رثكأ اياوز وذ اناقو ليقتو

 راشنناب رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اهظع ًاراشتنا طللا

 ىلا ةمرغلا ةهملا ف لصوف 0 ىتآلا (118015585) ةسوم لا

 اديدع 57 (10805) سوغال ةطدم تراص ثرح طي لا

2200 0 )00( 
 رسوم نم يف الا يخسنلا

 ةيحرفالا ماقرالا نالا نويت (رملاو نويرئازملا مدخلسلو

 رثأأ ىلع كلذو برعلا اهلمعتسي ىتلا ةيدنملا ماقرالا نم ةلدب

 اننمزتءلمدعلنع لع !'آهلوس 1. 5 ا



 م

 ويدعم اوك دو 0 بيسل نيبباقتربلا 0

 . نورق ةدع نم اهومدختسا مهنكلو

 اان طتفم سرالا للا ع

 يداو ناكس ةراربلا ةغل يهو ةيمالسالا ةيبيللا تاغللا نم

 غاب اكرر( راززلاو ١ ] ةنونلاو . عبارلاو لوالا لالشلا نيب لينلا

 :سائحأ ةنالث' نم طيلخ ثو نويلم فصن ير ان مددع

 اما اور لف نورما اشتر مهلكو كارت برقلاو نويل ةيوثلا

 بلغت نا دعب مالسالا اوقئتعا ليلق رفن ن 0. مهف نييلصالا 0

 نيظفاحم اوس يراك م ٠م - هدباام ةنس نوماسملا مهيلع

 كارتالا لف ك كإذكو ةبونلا ةغل نيحنافلا برعلا ذخاو مهننل لع

 0 ركل ةيردا نوبت مهنم كارتالاو برعلا نا ىلع
 نيذلا برعلا امأ . ةغللا بيرغ فلك ام اهتطن يف نوفلكتب

 مو امل يالسالا متفلا دعب دالبلا اونطوتساف ةبونلا ةغل نوملكش
 نا دعب دالبلا اونطوتسا نيذلا مهف كارتالا امأو . ربك الا مسقلا

 رثك أو برعلا نم لقأ مو م٠107 ةنس حتأفلا ميلس ناطلسلا اهحتف

 . اشاب يلع دمع مايأ ىلا ءهتزوح يف دالبلا تيب دقو ةبونلا نم

 لازي الو هخرات يف ركذ م يزيرقملا مايأ نم ناتغل ةيونلل ناكو



 000 (41) هل

 ةغل هو «سحلاو "” توكس ةغل >ىلوالاف نآلا ىلا ناتنل مل

 ةغل »ةيناثلاو «عوبسلاو ثلاثلا لالشلا نيب نيدلبلا نيذه يف ةبونلا

 قوتكلاو »مهيب ونج يف (010::1زد)اجديدفةئلةامسملا «هلقتد لهأ

 ةغل يهو ىلامشلا مسقلا لهأ ةغلف ؛ مههلامش يف رّددلا ةدإبب ةلمعتسملا

 مسقلا ةغل فلاخت امهاتلكو هلقتد ةغل يبونملا مسقلا ةغل لثم زونكلا

 نتاع لك فرقلاو"# نيك ور كوكس ةنل يهو امهنيي طسوتملا

 قرفلا كلذو « ةيلاطيالاو ةيسنرفلا نيب قرفلاكى عمو اظفل نيتغللا

 رصنعلاب ام عون ىلع مهطالتخاو مهجازتما نم كش ريغ نم تا

 نيس هيكل ىرث برعلل ةبونلا ةطلاخ نم فاف يبرعلا

 . مجاعالا اهملكشب اك ةيبرعلا

 نوديزب لاغلا يف مثو يبرع ابرق ةيبونلاةغللا تاملكث لثو

 ريصح يفو «اكب اب » باب يف نولوقيف ةيب رع ةملكل ك ىلع«اك» ةظفل
 ةباتكب هيف اوأدنا ىذلا نمزلا فرعي الو. "” اذكهو « اكريصح»

 اوطلتخا فكرا دعب كلذ ناك هنا حجرالاو يبرعلا طخلاب مهن

 ةليلق مهتغل يف تافلؤملا نا الا . مهني مالسالا عاشو برعلاب

 . ةردأن لب د

 « افلح دنع ىنأثلا لالشلاو هشود لبج ني مدالبو توكس لهأ (1)
 .هشود لبجو ثلاثلا لالشلا نيب مهدالب و سحملاو

 "1 ص ؟ه دلجحم : فطتقملا (0)

01) 



 (م(

 ةيرب ربلا اجديدف ةذل ىلا مجرتم سقرم ليجنا ىلع تعلطأ دقو

 ةيعج ةججرتلا هذه تعبط دقو « يب رعلا طخلاب بوتكمو ةيلقدلا

 ما1.”ةنسرصمب هب زيلكن الا ةعبطملا يف ةيزياكت الا ةسدقملا تكلا

 عوسل ليا حج كلبا يرمز + ةئللا هذه ةلوثمأ اب 00 كاهو

 ندك نزياكنا نكعبط ىل رسم - اتقن نيسياق نسقرم نل نحيسملا
 « ماو. هنس قأ فرص نةيعجن زياكنا سدقم بتك--ال هعبطم

 تامالع عبرأ يبرعلا طخلا فورح ىلع ةجرتلا هذه يف اوداز دقو

 . ةجرتلا لوأ يف ابيلا اوراشأ

 110 ل وج ا للا

 ( ةسوحوأ ) سوح ةكلمم يف ةعئاش يهو ةيجنإلا تاغللا ن
 ةمصاع تناكو . داشت ةريحنو رحينلا ربن نيب يبرغلا 5-08

 ةرمعتسم نم ايناطي رب ذوفن يف اطوخد لبق ةيمالسالا ةكلمملاهذه

 نينا ١ ةلرتةريوشلا وا ا هيرطقما) كك ةياط نوع نقلا
 يماحو يجز نيلصأ نم حبزم يهو « وطقس ةغلب »ًاضيأ ةغللا هذه

 مآ ربك | يه يتلا ةسوملا ريم نييالم ةدع اهملكتب او

 . ةمسل نويلم ١هر.٠٠ر٠٠.٠وحن اهددعو مويلا ايقيرفا

 (قييمويلتلا | هتالقلا 10 ئرنلا ةعاسلا ابنا ةسوساةما :كردتو

 امو ةيفاوطاو ا, عاقبلا كان يف هرشنو مالسالا ةنار مفر ةعاقلا



 (م)

 . هطخو هتغل ميلعتو هرشل لع صرح مو مالسالاب دهع اوعدق

 ىذلا ) مالسالا هباتك يف ىرتساك يد يرنه تنوكلا لاق

 سوبلفلا » : ( اشأب لولغز يحتف دمحا موحرملا ةيبرعلا ىلا هجرت

 ؛نكمو نما اذا آلا رارقلا هب رقتسيالو حوتفااو برألا لحجر وهو

 ىتح نادوسلا يف مولعلاو فراعملا لهأ مث ( ةساوملا ) ةصاوللاو
 ةءارقلاك نيش 'يث ىلع رصاق مهماع نا ألا اهوركتحا هك

 ءالؤه نال نيينثولا يف مثذوفنل فاكو هو ةيب رعلا ةغللا يف ةباتكلاو

 اس رقت ةدابعلا ةجرد ىلا 'ئىراقلاو تاكلا نومظعي
٠. 

 ظاعولا هلزنع مهنمةساوحلاو ةقيقحلا ف مالسالا راصن ا مه سوبلفلاف

 « . ءابقفلاو

 نرقلا ةلحم يف اهبتك ةلاقم يف نصنبور ةمالعلا لاقو

 نم ةبتتكملا ةديحولا ةغالا يهو ةبنتكم ةسوح ةغلو »:رشع مسانلا

 اهنورخو ةيشيلاو ةيورعلا ادع.ءاوتسالا ع لاوق ايقاف كارل

 دقو « نيواودو صصقو كراع أم اوبتك دقو ةيبرعلا فورأا يه

 يللا نذل هلا نه رم متين ةيزياجتالا ةموكسحلا ةرذخا

 .تويلمرشع ةسمخ نوغابب يتاطي بلا ذوفنلا ة قطن يف يتلا دالبلا يف اهب

 انك تعطل رزه نا اعاني اهنا كاد دعيحوا نماالو
 لامثلا يف ةيرعلا نهو طقف تاغل عبرأ قييف ىوقلا هفلخو

 «برغلا يف ةيسوحلاو قرشلا يف ةيلحاوسلاو بونملا يف ةيزيلجتالاو



 (م4)
 تا نا فراك نا كما هرعت د ةحاو رع اذان ألاو

 راج نم مدعم ملكتي أسانا لح م دحبف قرشلا ىلا برغلا

 . )ع مهجاححو ةسوح

 ىف ةيرادالاز ةيراعتلا كالتمازتلل لمت يرام ةنالار
 تارءاخ لا ةغأ مهدنع فص لق يف«ةرواجلا دالبلاو ةسوح كلم

 مشو“ ىصقالا قرشلا يف ةيسرافلاو ابورو | يف ةيسنرفلاك ةيسايسلا

 قنَع عرفتم ا )» ىتكبعلا وأ ينادوسلا » طأخأب فورعملا عونلاب ايوا

 يبرغملا طخلا ىلع مالكلا 20 مدقت' دقو يبرغملا طالا

 (7ةوا/مةحفص )ةعورفو

 ككل 0 ٌمافاوسلا ٌمعلا١ ه

 0 ةغل دعنا يو ةضايلا تاغللا نم ةيئاودذلا 3

 نم اهالاو 0 6-5 كلم 8 هعل 0 يهو وتنابال يفرشلا عرفلا

 كلذو را د ناطلسا ة ةعضأ ماما دال اعز لحاوسلا ىلا ةيسسن )١(

 . نويلحاوسلا وأ نويلحاسلا مساب اهلهأ فرعي و اهعقوم ىلا ةبسألاب
 وأ منزلا َر ىأ راو 2 نم ةككرم لصالا ةيب رع ةلك رابجتز (0)

 مهتك يف تك 0 برملا دنع فردت تناك 04 اذهيو منزلا لحاس
 تأ 1 داق َّ |. مثزلا لحاس ايوا متزاارب مس ا مهطئارخ يف تءسرو

 مسهناو ميرفالا بتك © نع لوقنم ديدج رسالا 15 نا ربظيو مهتافلؤم يف ٍذ

 ىتح مهتداع يه اكرب ةظنل ىلع منز ةظفل اومدق نأب ( مزلا رب ) نع هوفرح



(15) 
 8 7 ش عا
 ةحيتن تناكو  اهريغغو رمقلا 000 اهرئازجو ايقيرفا قرش

 ةماع ةغالا هذه تراصنا ايي رفأ نم ءزملا اذه يف مالسالا راشتتا

 « ةيقرشلا اق رفأ عيمج يف اهضعب و لئابقلا نيب تاقالعلا يف لاعتسالا

 اهناف اهدهم نم خسرف فلا دعب ىلع مهفت ةب راح هللا و

 طقسمو ندعو لاموصلا *ىطاوش ىلع ةنئاكلا روغتلاو يناوملايف مهفت
 دنع لمعتستف ايقرفأ لخاد يف مث ركسغدمو لاتانو ىابمو ىلا

 ازئاين ايروتكيفو اسي ةريحبو ( اقينجتت ) اكيناتت ةريحب *ىطاوش
 يف لوخدلا دا أ نم لكل ةيما را ا كفساالا رسثكلاو

 ىلع يف . ايقيرفأ نم ةهملا كالت يف ةنئاكلا لئابقلا عم تاقالع

 . ىطسولا ايقيرفأ يقرسث يف ةدئاسلا ةغللا مومعلا.

 أو رهعشا مهنكل نس نوبل نع رهدابع ديزي ال نويلحاوسلاو

 مالسالا لخد دقو . مهمالسا بيسقوتلابلا مأ رئاس ىلع مدقتلاب

 اراقلو . ه مح ةنس كالملا دبع ةفيلخلا يخأ ةزمح دب ىلع مهلا

 . مهعاداو مهتايدو مهتاداعب اوبرعت برعلاب لصاوتملا مهك اكدحال

 ةتسراقلاو ةمرذلا اطانلالا ه3 وردك ةيلئاوبنلا ةلللا فن هو دقو

 ا ريخالا دبعلا يف ةيحئرفالا ظافلاالا ع

 قطنلا فيفختل ةيب علا يف فلالا فيضأ مث يجز راصف صاخشالا ءامسأ يف

 . اهريغو دنهلا دالبب ( رابالم ) يف اضيأ لصح ام كلذو رابجنز راصف



 (م)

 اللا ءنررا د

 لمعتسل الو 0 ةزبزج ف ةسايسلاو ةراحتلا ةغل يغعو

 راس نا ريغ طقذ أمف لئابقلا ضعلا ةغل يو ةرب زا هذه جراخ

 طقف ةثداحلا يف الا «بتاجحل نولمعتسي ال ةيركسغدملا لئابقلا

 ةرئاد يف ءاج 5 اهتةيقحو اهلك ةرب زملا يف ةدحاو ةيشاجلاو

 ددع أمف لخد دقو والملا ةفغل نم رو عا ةيسنرفلا فرأعملا

 ةياحاوسلا ةغللا يرع ةذوخاملا بيكارتلاو تاماكلا نم ميظع

 نومدخة سل نذلا ددع ردعو 4 ةيقبرفالا تاحلللا نعو ةب رعلاو

 3 ةمسإ نينويلم وك ةغللا هذه

 ناف « مالسالا نع شاحلملا ةظفطرلا ماوه يبرعلا طلخاو

 اراثآ اهبف كرت برعلا ىدبأ ىلع ركسغدم ىلا لخد امل مالسالا

 ري مستغل ِق 0 دقؤ ةليوط ةدم ماد كاكتحا لع لدن ةمهم

 ظافل الاب تنتغا يتلا ةيلحاسلا ميلاقالا تاجمليف ايويشحتوا ارق

 يبرعلا طلاب ةفللا هذه بتكت تراص مث ” ةديدعلا ةيبرعلا
3 

 ىأ (« كس طت ىمدصمل عم عطعف هم رعلا ةيشاحللاب م كلذل فرعتو

 ثلاثلا ءزملا يف دنار ذاتسالا ظافلالا هذه نايب يف ببسا دقو )١(

 « ركسغدم يف مالسالا 0 هباتك نم



 م0(

 يبرعلا طمللا لاعتسا مع دقو . يبرعلا طخللاب ةيوتكملا ةي شاحلملا

 ' ةيبرغلا ةيلامثلاو ةيقرشلا ةيبونملا لحاوسلا لئابق دنع أ

 ةيشاجلملا ةيمالسالا لئابقلا ناف لاجالاب و.ةرب زملا لك يف رشتلا
 فترال كلذو ءابيلع تظفاحو برعلا نم نارقلا فورح تفقلت

 ةباتكلا نولمعتسيال مدالب ىلا 0 لوخد لبق اوناك شاجلملا

 ذيع ل مهدنع هب ةءاتكلا *ئدتن مو ةبودم ريغ ناد تناكف

 مهدالب ىلا برعلا تالحر

 ءاحملا فو رح ىلع نويشاحلملا اهديزب يتلا فورملا انهلقتنو

 ذاتسالا تاباتك نع ةءاتكوأ ًاقطن اهنع فلتخ يتلاوأ ةيبرعلا

 . ركسغدم يف مالسالا نع ((ةطرنعا !*هحدصما دنارف ليئاربج

 : ماسقأ ثالث ىلا اهانمسق فورحلا هذهو

 يبرعلا ءاحملا ىلع اهنوديزب يتلا فورحلا (لوالا مسقلا )

 ةيساروا ةءدوم ةدش وا نيتحتف داك /2 رز »وأ« ث »: هو

 اهتحت ةطقنب ءاطلا « لي » و«(رد) وأ (رت) مهدنع قطنت يهو اهقوف
 . ءاتلاك هدنع قطننو

 نوريغب. الو اهقطن نوريغي يتلا فورحلا ( يناثلا مسقلا )

 : يثو ابمسر

 15: سر اهورمطتو ءانلا |[ تر نودك

 (هيزد) > مجلا(ج) »



) ١ 

 (١ف) اهنوقطنيو ةمجمملا داضلا (ض)نوبتكي.

 قطنك (اجن) وا (ن) » ةلمهلا نيعلا (ع) د
 وبالملا دنع ( ع ) طقت ثالثب نيذلا

 ( » ب) اهوقطنيو ءافلا(ف) »

 ,. (؟فزوا(و) > واولا(و) ه»

 (هيزد)وأ(«ز)وأ/ى) » ءايلا(ى) »
 نوريغي, الو اهمسر نو ريغ يتلا فورألا ( ثلاثلا مسقلا (

 : يهو أهقطن

 لاد قطنتو (ز ) اذكه اهنوبتكبو ةلمهملا لادلا

 داص » (ص) »  > ١» داصلا

 يبرعلا طالاب ةبوتكم ةيشاحلم ةريثك تاطوطخم كانهو

 5 ةيلهالا سيرا ةبتكم يف أهضعل

 رسما تاغللا 7

 ًافربو

 اهرواج امو ةشدملا دالب يف اضب.أ ىبرعلا طحلا رشننا دقو

 ةشيملا اولزن نيماسملا ءارصا ضعب نا كلذو :ابيف مالسالا راشتناب

 ]رد 1نععصلع لع [ةدسنمتم لمنع نص صمسانمءتتا ()
 ق3ةسطمو - 8لماودعاع, ءأا الواعد ةدع ]2 ن5 م١0

 قةسطم-ةظ1ةل دقو عاتع , ردع ل1. (2. 1"



)4( 

 رره يف ةيمالسا تاراما اهيف اوأشنأو مالسالل .ىلوالا نورقلا يف

 تبهذف اهلالقتسا لطي ل اهنكل اهريغو ةساوأو اهجو نساحو

 «موي لك اهيف دادزب اهلهأ نيب ًارشتنم لظ مالسالا نكلو
 . ةمسأ نيبالم ةيناث وحن كانه نيماسملا ددغ نوردقيو

 هعضو ىذلا شيملا ةلحر هءاتك يف دب ؤملا اشاب قداص لاق

 وماسم ىمسلو) :م ؛١وءمقنس ةشملا دال هتراقس نم هتدوع دعب

 نونيدتم نويتربملاو . مسملا يشبملا فا قدا انه ملا

 نولغتشلو ةعاحشو ةريغ باعصأ ةينبدلاو ةيموقلا مهما داعب 0

 .6 ةعانصلاو ةراحتلاب

 الا نيمو ةلطلتد ص اوناك ناو ةيقدملا ىف قوتنا

 ىلا هتحايس يف لبور تك دقف ابدأو ًالقع مهنم قرا مهنا

 ىمساو لمعلا ىلع ردقأ نيماسملا شابحالا نا ؛م*م ةنس ةشيملا

 وح لاقو ©نايعيسلا شانحالا نم لغو اند رثك او كرااذم

 ن آلا ىلا نوماسملاف . هريغو ١م ةنس نيلغوه نوف اضن كلذ

 ىبرقلا للا ةيديلا يتبل أ يتانل نوبي ةفيللا هالإ يق
 ةيبونملا ةكلمملا يهو (50) اوشلا دالب يف 5 ىشيملا طخلا نود

 ةغللا ةباتكل يبرعلا طخلا نولمعتسي اهيف ننال ناف ةشيعا

 كيذكو «ن آلا ةشيملا دالب يف ةعئاشلا (ةرساد»ت«) ةءرحمالا

 مناف ةشيملا قرش يف رره ةنيدم لهأ 5 دسدع) نورها
0 



 58 0, 0 كلا 1 0 ا ا ا 00-5

 طخلاب را ةغللا اوشلا وماسم 0 2 0 يل اقرأ

 راشأو .6 مهنغل ةاتكل م طلخا اذه نوررملا لمعتسيو يلرعلا

 نمل روتكدلا انذاتسا يبرعلا طخلااب ةريخالا ةئللا هذه ةباتك ىلا

 ءانغ ا دقو » : لاق هتارضاحم ف ( لكحصم آءااانطقلللل )

 . « يلرعلا طاتاب اول وو

 ةلاتلاووغا ا طا رعلا ١١ طأخا لمعتسل ىتل حلا ةيشدملا مالا نمو

 , كعب ا ناسف

 ةيشوكلا لا مالا دنع هلاعتسا ,يقرفأ يفر اش | ىلع لدب و

 عوصم بونج يف ودوس 44 .ةمونلا/بونج يف ةحباا ة م : هو

 ل طع ل100 ععص ا 01 ةلتعو طوع [كمطعتا 6

 ىلا ءءالطقمت (نقأر آانمد ل01

 . رره ةنيدم يف ةماعلا ام ملكتي ىلا ةيشبملا ةحبللا نة د

 ءا2 فورح اهل تسلو طقف ةثيدملا هذه يف يلا لوعتسا الة ةحب للأ هذهو

 نورو نتيكلا وه ملاعالاهربظأو | بفرع نم وأ «ىل رعلا طخلاب اب بيتكم يهف

 مجعم عمج نم رره يف ةريصقلا هتماقا ءانثا نكم دقف ١ مه5ك ةنس 700

 ناسا ) ةيلقاندلاو ةيلاموصلاو ةيواالإلا تخأ ةيررهلا نا لوي وهو اهسغاب

 ئاس ليصأ قء ابنا ىأ ( رمحالا رحبلا لحاس ىلع راقعوا ليقاندلا دالب
 نيدلا عم كش ريغ نم تأ دق ىل رع لصا نم امءالك لاكشاو امانكو

 . يالسالا
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 باب ىلا رمحالا رحبلا لحاس ىلع ليقثد ةمأو رمحالا رحبلا ىلع

 ةمأو اهينطاق مدقأ نم مهو شيلا دالب يف ارخا ةيار مدل

 خم اعاكمو 0 او شرحلا دالب. بونج يف ملا

 ةيشوكلا مالا هذهف . بونملا ىلا ندع جيلخو بدنا باب

 يف يددوج ذاتسالا لاق . ةءاتكلا يف يبرعلا طخلا اهلك لمعتست

 ىلا ليمب نم ةيشوكلا مالا نم ىرن داكن الو » : هنارضاحم

 نؤرقي الف ءاحذ فورح مك تنسو يتلا لل حنجلو بداتلا

 ةيبرغلاب هررح بوتكم رب رحن ىلا مهنم جاتحا نمو نوبتكب الو

 لثمو . « مي نمو مسني رع نم هللا ذ ذوعن ) ةبرع فرحأب و

 مهناف ايبماغرم بونجي 21:10 وجشيدنم لهأ ةيشوكلا | مالا

 ةباتكلا يف [ضيأ يبرملا طملا نولمعتسي
 تاغلك ايقب 50 املا رميا تاغل كانهو

 شيلا دالب بونج 517 2208 7 مالا(

 ةرحبال رشاعلا نرقلا لئاوا يف شيلا دالب را مهدالب نم اوجرخ 3

 مهناوخا نيب مالسالا اورشنف مهضعب لسا دقو نانوالا ةدابعب نونيدي محو

 . لياقلا الا مهتم رصنلي و

 بترا لزاز هراشب روتكدلا باتك نع القن مديت ايف انركذ دقو ()

 ىلا نيهلا نم هنؤرقيو لذسأ ىلا ىلعا نم .ىلرعلا طخلا نويتكي لاموصلا

 ( ٠ صرنا )راسيلا



 (ه؟)

  اهتاغل نودت لو مالسالا دالبل ةرواجلا ةينادوسلا لئابقلا

 : تسوكروتكدلا لاق «يبرعلا طلخاب ىتكنت امئاف تبتك اذا هذهف

 تالماعملاو ةراجتلاو ةنايدإل ةديحولا ةطساولا وه يىبرعلا طخللاو »

 اهيرخا ىلإ ةقوفالا نطسنولا ميلاقالا لوا نق وس ةزءاكتالا

 لقلت ساو, وألا وزع اود هو ماسن تيوعل :ىعتأ ذل 6

 اهتح ل ىمست ام 121 11'هدمعاد شرّولاب اذهرندد ونروب يف يبرعلا

 58 1 ةيقياشلاب » ةيرعلا

 2 1 0 5 كي 5 3 / 4 0 7
 عيونا ١ اج لل ب 0 مد رع رفب ر تدب ود مدر ه 010 هم 1ب ملا

 يقال د 3 5 1 ف 0 : 0
 ١ 32 واصل وس" عرش
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 (؟)

 سب رعلا ةكللا 6م

 اهناكس مهافتي يتلا راطقالا يف يبرعلا طمللا راشتناب كيهانو

 لرم نوديزي 1 سفن نويلم « وحن نوردقتب مهو ةيب رعلا ةغللاب

 8 ةلجدو معلا جياخ نيب نور وصخ رهو نييقيرفالاو نيب ويسالا

 ضيبالا رحبلا نيب وءبرغلا يف قيطنالطالا طيحلاو قرشلا يف

 لخدبو « يونج ءاوكبألا لخو كامن ودعا اننا فسر

 دالبو ةربزلاو قارعلاو ماشلاو رصمو برعلا ةربزج : كلذ يف

 يفو شك ]صو رئازجلاو سنوتو ةقرب و برغلا سلب رط يف برخمل
 ا نف) لافتا هذا وكما رعبملا قمم نقلا تاهل لك"

 رمحالا رحبلا "'ىطاوشو ىرسملا نادوسلاو ةبونلا دالب يف مث

 يفو رابجتز يف مث اهريغو ونرب و ياداو يف يبرغلا نادوساو رجينلاو

 اهنودب تارف لاقب ال 5 ( لا ) فيرعتلا ةادأب ةلجدلا لاقبال (1)
 ةئو ؟ ديو اكمل ناباب (ةلحد) نر ري ةينرعلا تانك يلغاو «:تارقلا لإ

 يأ لجد نييداملا دنعو تاجيديا نييروشالا دنع ىمسي و . رهللا رابتعاب

 نامورلا هامسو ةلجدو لجداو هدرا يأ لجادلا نييناربعلا دنعو مهسلا

 (876:”1) رج هتيمسن يف منرفالا مهعباتو سرج ىلا نانويلا هفرحو سوتيلجد
 فرعيو « ىريعلاوأ ىداملا مسالا نم قتشم ىلرعلا همسا نا حجرالاو
 .« طشلا » مسأب مهطئارخ فو كاربالا دنع مويلا



(54) 
 ريغو اهرزدو | ابشيرف لاول صضعبو ءأ رحصلا م 000 اهح

 : 1 ةغللاب نك ملكش يتلا نادلبلا نم كلذ

 يكس مما وجزر مق رو

 ذعر خانه ولا ها دلع رض 1و ات خط
 ىقسبو دب جوت ار رك

 ةيقوونانأب ادا طور ل
 ةك/زقل 0 32 ضر
 كيرالا ده ىطيع دمج رسم

 لافتسلا طخ : 1١5 ش

 تارفلا يرهم نيب اهف ةيبرعلا ملكش نم ناف لاح لك ىلعو
 . يبرعلا طحلاب اهبتكب رجينلاو

 راشتناب ةسونحلاو ةيلامثلا را ف ن آلا رشتنا دقو اذه

 دقو . كانه ةيروسلا ةيلاملا اهتتطوتسا ىتلا نادلبلا يف ةيبرعلا ةغللا

 ادكفو هيلا تايالولا يف ةديدعلا ارا دئارحلا هب اودي

 ًاحفص انبرض اذا اذه . اهريغو نيتنجرالاو ليزاربلاو كيسكملاو

 نيقرشتسملا نم يبرعلا طلاب اهنوبتكبو ةيبرعلا ةغللا نوماعتب نم

 ءابلغ مالو ا ويراو هامه قيما او انو ةققرفلا مولعلاب نيلغتشملاو



0 )0 
 تاعماجلا يف للعلا ةيلظو انناظاو ارشل وسو ارتلصاو انناملاو انيارف

 رقت هراق هلك كلذ نع الظفر ف ىريكلا ةيوووالا تانلكلاو

 اهنوماعتيو ةيبرعلا نوملكتي نيذلا رمل ةبلطو نيدلا لهأ عيمج نيب

 اهالو امو نارباو نيصلاو دنهملا راطق | رئاس يف ةينيدلا تالماعمال

 راقلا هالو اك راب نوت ءارو انو نان انقاو ناسا ركل

 ىلا دالبلا مانو ةيقرشلا دنملا راازحو انفو يقرشو ايها

 مالعالا ءالؤه ددع لقي الو « سلا تاراقلا يف مالسالا اهلخد

 ةصاخ 0 سوفنلا نم نويلم نع ةمالسالا ةمالا وى ىدتش نذلا

 رئاس نيب ةماع يبرعلا طلاب ةباتكلا نا لامجالاب لوقثو . سانلا

 للا جاتك نوف نللا قرفنلا
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 اهريثاتو تيب رعلا يللا تيمهأ

 ينالسالا ماعلا تاغل يف

 يتلا ةيمالسالا تاغللا نايب نم انغرف نا دعب انب نسح

 ةغللا ةيمهأ ركذ هيف لمحت لصف ىلع يأن نا يبرعلا طم, ىتكت

 طابترالا ةبسانمل كلذو ىنالسالا ملاعلا تانل يف اهريئأتو ةيبرعلا

 مالا هذه يف رثأ دق مالسالا نا نيبنلو اهطخو ةغالا تيب

 ةءاتكل يبرعلا طللا اهذاختا نع الضفف ًاديدش ًاريثأت ةيمالسالا
 ريطس 6 ةيرغ ةدجضر انضر كو هيد كاقللا دع ناقادبا اهتاذل

 لوقف ىأب اهف

 ةريزج هبش يف مالسالا لبق ةروصحم ةبب رعلا ةغللا تناك
 ترشتنا مالسالا رشتنا اماف هروهظ ذنمالا اهقاطن مسني مو برعلا

 فيررشلا نآرقلا ةغل « هباحصأو ميول هللا لص لوسرلاةفلاهمال هعم
 هيلا هنأيا يسن الو هتالك لد ال ايلا ًاسوماق اهل ناك ىذلا

 بجي مالسالا ةثل مومعلا ىلع يبف « نيدلا بتك رئاسو ثيدحلا

 ترشتتاف ةلودلاو نيدلا ة هل نولو الا نوماسماهلمخل «هئايحال اهؤايحأ

 يف تذخأو مالسالا اهلخد وأ برعلا اههف داس يتلا دالبلا يف
 دالبلا كلت كسلا ىلع تيلغتف نيقفاحلا| تاالم نا ىلا راشتنالا

 اهسامرا ىلع تماقو اهنتاما ىتح اهناغل لاغت تذخأو ةياصالا



)500) 

 يف لمعتست تراصو « هانيب م اهعيمج ىبرعلا حلاعلا دالب تب رعتف

 اوراصف يتالسالا ملاعلا لك يف نيماسملا دنع ةينبدلا تالماعملا

 ديف نيم ءانللا ليفاونا دبع كلابلاو ءادنالا ى نومك

 برعلا مهنم ريثك قاف ىتح اهيف اوعربف لابقا امي اهيلع برعلا

 ةدحو ىعدت_س ندلا ةدحو كاد دقف ورغالو . يسن

 ممدنع معلا ةغل « نيماسملا ةغل يش ةبرعلا تحبصا كلذلذ ناسللا

 ةنسلاو باتكلا لا مهفبالو « اهماعتب مل نم همولع يف زّربي الف « نيدلاو

 مولعلا عيمج نومهافتي مهتاغل فالتخا ىلع اوناكف .اهماي 5 م نم

 بيكارتلاو ظافلالا ترثك كلذلو اهم ةينبدلا باد آلاو ةيمالسالا

 « اهنم ةيدنحلاو ةيكرتلاو ةيسرافلا ًاصوصخمو ًاعيمج مهناغل يف ةيبرعلا

 بادالام لع 9 نيك يق اعاد 30 لا يقف

 ةيسرافلاف . ةعيفرلا ةلزاملاو ناش نم مالا هذه دنع ةيبرعلا ةغللا

 سرفلا ءارعش لظ ا ا هيأ مالسالا دعب هد برعلا اهيف ترثأ

 ةيسرافلا تقر دق يه مث « ةبب رعلاب الا نيئرق وحن رعشلا نولوقال

 ديفا وق لآ يفتر اذا ةءواهبلا اهيلع تن اك ىت جلا | ةجاذسلا نم

 مالكلا دنع اهيف ةيبرعلا نيا اهو دقو ةكرلا 1 عبارلا 9

 ربكألا مسقلا فلؤت ةيبرعلا نا نآلا ديزتو كانه عجاريلف اهيلع

 نا لب « ةينامملا ةيكرتلا ةفللا اهنم فلأتت يتلا ةثالثلا ماسقالا نم
 يتلا دعاوقلا نم ةلصحتملا لوصالا نم يه اهوحنو اهفرص دعاوق

)1( 



 هم(

 دق مومعلا ىلع ةيمالسالا مالا تاغلف « برعلا نع مجعلا اهسيتقا

 هتراعتسا اهف نيبملا يبرعلا ناسللا كلدب د ا تا

 تبادل هانت جعل يح ةرككلا ةجردلا كانك وءاقانلألا وب
 نم مريغو لحاوسلا ةغلو ةيدنهلا ودروالا ةغل يف ةيشفتمو ةعئاش
 ةيبرع ًاقورح الثم واالملا ةغلكت اغللا هذه يفهنا لب ءايقبرفأ ربر
 لطقف ةينرعلا تايلكلا ةانكت الا لزيضتال

 ريثأت ًاريثكه بشي ةيمالسالا تاغللا يف ةيبرعلا ةغللا ريثأتف
 تحدلا ةينيئاللا ةغللا تا آلا ابوروأ تانل يف ةينيئاللا ةنللا

 ةيقرشلا بوعشلا هذه ةيبرعلا تناكلب.ابوروأ تاغل يف تلخدو
 ةيبوروالا مالا ًاعم ةينانويلاو ةينيئاللا ةغللا ةءاثع ةيمالسالا

 فيرشلا نار فلا نوأرق ةفاك نيماسملا نال ًاصوصخو . ةيحيسملا

 اهيف عمتجا دلب لك يف ةصاخلا دنع ةباتك ةغا يبف . ةيبرعلا ةغللا

 .ميظعلا ثا رقلا واقل قويانملا
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 امرا

 بتكن' يتلا تاغللاب نيملكتملا نع يبرقت ءاصحا اذهو

 : ملاعلا ءاحنا يف نآلا يبرعلا طخلاب
 نويلم ؛0 وحن اهم نوملكتملا ردو  ةيكرتلا تاغللا_ ()

 يفو ًاتويلم .. نم رثك أ نيصلاو ايسورلا كلم يف مهم . ةمسن

 . اسرق ةمسن نييالم ةرشعوحت ةيناهملا ةلودلا دالب

 نويلم ه5 وحن اهم نوملكتملا ردو - ةيدنهلا تاغللا (0)

 . انويلم م. وحن وبالملا يفو اثويلم 55 وحن دنهلا يف مهنم ةمسأ

 نويلم ١؟ وحن اهم نوملكتملا ردقي - ةيسرافلا تاغللا (0)

 ةيسهت ناجل انف ىو بفضل :قيالام ةهئ ع ندزأف يف مهنم ةمسنس

 . طقف انويلم ناتسخولب يفو فصنو نويلم ناتسدرك يفو نيبالم

 يتلا تاغللاب نوملكتلا حوارتيو - ةيقيرفالا تاغللا ()

 . انويلم ؛«و#٠ نيب ةيب رعلا ريغ اهبف هب بتكت

 نويلم ٠١ وحن اهب نوماكتملا ردقيو - ةببرعلا ةغللا ()

 . سفنالا نم اتويلم وحن عومجملا نوكيف . رقت ةمسن

 هن: نتكت ىلا تاغالب نوتكملاف تاراتقلا يسعنا

 قا الإ
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 . وحن رتثلاو كرنلا نم ةمسن نيبالم ةرشعوحت (ابوروأ)

 سرفلاو دونملاو برعلا نم ًاًثويلم ؟م وحن (ايسا) يفو

 وحلو كرئلاو

 نيينادوسلاو ربربلاو برعلا نم انويلم ٠/١ وحن ( اقرأ )يفو

 نوكيفءاهف ددع مل ىصحت م أمم ريثك متريغو جونرلاو نييلحاوسلاو

 وحن ثالشلا تاراقلا يف هب تكن يتلا تاغللاب نيملكتملا عومت

 ليسو ايسا يف عئاشو ايشرفأ يف لااغ ةلخجان وهف ءانويلم مع

 . ايلارتساو اب رما يف فورعمو ابوروا ف
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 نرش لدا قابلا

 انوا ف اميرق

 اينابسا) سلدنالا يف ًارشتنم يبرعلا طخلا ناك دقو اذه

 نم برقت ةليوط ةدم برعلا يح تحن تناك نا تقو (لاقتربلاو

 غلبف ذغتقو كانه ةيبرعلا نك ارهاز هاذ أف ناكو“ نورق ةنئاك

/ 
 ما عصر حس د 5 51 هلل

 نسلدنا ءاك وق وكلا يوتا كوك طاع ن7 قف
 : اهئارق كاهو

 (مءاقب ) هللا لاطا نينمؤملا ريما نمحرلا دبع هللا ديعل هللا نم ةكرب هللا مسب»

 يف اورشثناف راطقالا يف اوقرتفاو اهب برعلا كلم ىنثالت الو

 بلقق مئانصلا نم مهمدل امي نارمعلا لحأ اوكراشو برغلا دالب

 برغملا لهأ طوطخ تراصف هأفعو يقيرفالا طالا ىلع مهطخ

 كانه اهيف ةرهاظ هراث لزت مل ةليوط ةدم يسلدنالا مسرلا ىلع اهلك

 ةيلوينايسالا ةغللا بتكب لظف سلدنالاب مهنم يتب نم اما «نالل

 هليصفت يتايس م (ودايملا ) ةغللاب اهومسو يبرعلا طخلاب ةعدقلا

 , كعب
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 ضب اسارف ضرأ اولخد لب طقف سلدنالا اوحتتفب مل برعلاو

 اوناكو ةنون رن اوحتفاو اه.ونجاونطوتف اهمف يبرعلا طخلا مهعم لخدو

 منو(ةنوشقرق)اهوعدو نوسقرقو(ةشولط) ز ولوطو (ةنونرا ) امومسي

 مويلأ يو ةين|مبس ضرأ كاذب او زواجتقهيليب نومو ( هن ) اهومسو

 ةينوغر ةكل م اواخ دو ءاهرواج امو دوأ ةب.الوو ةيقرشلاةادريبلا ةيالو

 ودر اوحتتفاو نوراغ رهن اوغلب ىتح اهريغو نونيفا ةنيدم أوحتتفا مث

 طيحلا يف نوراغ بصم نيب ام حيبصأو ( تشغرب) اهنومسي اوناكو

 مالسالل ًاراد طسوتملا ضيبالا رحبلا يف نورلا بصم نيب امو
 نم ميظعلا مسقلا اذه اوزواحت مث نارقلا ملعيو ةداهشلا هيف نقلت

 ةئيدم اولصو ىتح هيئاونو كاينوكو ميلوكلا ةئيدم اولخدو اسأرف

 فصن نم رثكأ اوقملاو طيحلا يف بصنملا راول رهن ىلع يهو روت

 . ةيومالا ةلودلا كلاب اسنارف

 راول رهن يهابوروأ يف برعلا اهيلا لصو ىتلا دودخلا ىبتنف

 راملا طاخاف . نوسنازب ةنبدمم نوجد ةلددم اهيقرش يفو رون ةنيدمو

 هعجأب ىنونملاو يبونجو يلامش نيمسق ىلا اسنرف سقي ةطقتنلا هذه

 أريثك هضع يفو اليلق هضعب يف اوماقاو نيماسملا كلم يف لخد

 لزب لو مهنماوبقعاو مهانني اوجوزتو هلهأ نم ًاريثك اوماستساو

 . هوجولا ءامس يف برعلاب هّيش نيب واسن رفلا نم بونملا لهال

 : م49 ةنس كدا" - قي وويج يزرخألا خرؤملا لاق
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 نم ( 1[[عدعد ) ةلحرم ةئاملث را قود 6 برعلا مدقت »

 اومدقت ولو تايرفظم اهلك راول رهن بصم ىلا قراط لبج ةرخص

 لابج وا ابوروا قرش يف اينولو دودح اولصول ىرخا ةلحرم ةئاملث

 لهس اك ايناملاب نيرلا رن روبع مهيلع لبسلو ارتلكنا نم سوقنا
 ةهج [1ىرم ىبرعلا لوطسالا ناكلو « ليثلاو تارفلا روبع مويلع

 ا دوجو مدعل 03 ةبارحب هب راح الب قست دا لح نك

 لوطسأوأ ة ةيروسو يعل لو اتسأ يهاضب تقولا كاذ يف'يزيلجا

 برملا براحي لترام لراش :ا١١ ش

 ظعولا يسارك ىلع نارقلا نورسفب ءاماعلا مويلا.انيأرو - سنوت
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 ةلالسورم نوران رثلا كرللا قا وريال اذان لتر كراع نانا كا

 . ها « نايجنيفوريم
 نيبو مهني قب ل نيماسلا ىأر الروك ذملا لراش نا كلذو

 لاتقلا سشقناو ركاسعلا هيلا دشح ءارتمولك مو الا سي رأب

 (.ماوسب) . ه ١١4 ةنس هيناوب لوهس يف 1١( ش.) نيش رفلا نيب
 ىلا اومجرو كلذ دعب اومزه مهنا الا «نيماسملل الوأ رصنلا ناكو

 تاهملاا كال يف مهمدق وسر نوسقرقو زولوط قبررط نع نوير

 . اهنم مجارحا لراش عطتس مل يتلا نوبرث يف صوصملاا ىلعو

 طخلا نولمعتسي نامزلا نم ةبقح اسنرف بونج يف برعلا رمتساو

 نورت فحتم يف دهاشل لزب 5 «هيليسرام فارطا يف امسيبرعلا

 (روملا لابج ) بسنت مسييلاو « ةيفزملا مهيناوأو مبراثآ نم ًاريثك

 ءزولوطو ودروب نيب ةنبدم مو (نيزاراس لطسق) مهلا تببسن 3

 ةيرق سدقلا يحاوض يف لزب لو ةملقلا وأ نصحلا وه لطسقلاو

 مث . برعلا نصح اهانعم نيزاراس لطسقف « لطسقلا اهلل لاقي

 اويتساو" اراب انايسرتا لحاوس ىلع اويراغ اود كلذ هه اوداق

 نولوطو سيو نيب امف هنيسقارف ةرمعتسم (.ممح ) ه 3/5 ةنس

 موضع جورو رشاعلا نرقلا لوط هنيسقارف يف نوماسملا ثكمو

 ثحبصأ قح ابضرأ ةحالش ًاولذتشاو ةنواستر فلا ةلايالا كلتءاستب

 يمبلقا ف ) ١ هسم) . ه مجمع ةنس اولاج مْ 1 م-مراضح ةهاز
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 ممذوفن اودمو (ارسيوس) سيوسلا دالب يف مث سلاوو هزيشرات

 لخاوس عيجو نولوطو ىوجن رف ىلع ( . م 445 ) . ه مسو ةنس

 يهو هنيفود ةلابا كلذب اوطبضف .اسنرف يف طسوتملا ضيبالا رحبلا

 اقرأ اهات قارطيسو ىوسلا نورا ةفنع لع زن انور لاقت ف

 - انيق ةلاياو ةتنوكشنارف ةلاباو (هنوغرب ضرأ ) اهومسو ةينوغر لبا

 ابننا مساع باش قالخ يبرغلا اسارف طسو يف ةلايا هذه انيفو

 ميج اسنرف يف اوطبضو . ينأيس !ككلارتالا اهرصاح ناكو رجماو

 . "” تالايالا كان يف يتلا ندملاو ىرقلا اوزغو نورلا فافض
 نوماسملا ناك ثيحو «نيش رفلا نيب لدا تناكف

 كنك ةنيكبسلا مهناريج نم نم ادار را قرأ رصعلا كاذ يف

 مس رادم يف معلا ليفختو نيماسملا فراعم نم سنقت جيرفالا

 لخدأ نم لوأ هنا ليقو . يناثلا رّبسفليس ابابلا لعف اك مهعماوجو
 ةيدنملا ماقرالا هيمسنو ةسيب رعلا ماقرالا هنومسي ام جيرفالا دالبل

 فورحملا با ع ىه يتلاةي .دناللا فرحالا ن ولمعتس دبعلا كالذل اوناكو

 نولحتتملا 0 ميكحلا ابابلا اذه رثآ اعلا بالط ىتتقاو .ةيدجيالا

 007 9 ترا كانك 0 اوناك ب دالاو رعشال ,عنم
 عت نع نوديحم اناس ل اوفو انيك وف يلاهأ ن 5 توبا نورواجلا

 كب ىحور موحرملل ا جالا كندع ا عير (١

00150 
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 موا رقف ناكو د مفاجزاو برعلار اعشا عت ىلع نوبكيو نيناللار راعشا

 مو ةيبرعلا جئادللاو ديشأتالا نودشأب رشع يداملا نرقلا يف

 نوقدصتيو مه سانلا عمتسيف تاقرالا يفو باوبالا ىلع نوطعتسي

 ماغنالاو ناحلالل 00 مونم ًاقوش امناو نولوشب ام مهمهفل ال مهملع

 0  ةنانرلا يفاوقلاو

 امو (ايلسيس) ةيلقص يف ًارشتنم يبرعلا طمللا ناك كاذكو
 بلر“ يأ فصنو نيئرق نم ًاوح ايلاطيا بونج نم اهرواج

 أبملع ممذوفت اودم برعلا ناف . مال ةنس ىلا , همع» ةئس

 ةياقص اوحتفف ايلاطبا قيرطب بونملا نم ابوروأ لوخد اولواحو
 اورصاح ىتح اهندم نم ريثكو ايلاطيا نم يبونملا مسقلا ميمجو

 ٠3 برش يهو هيتسوأ اهئانيم ىلع اولوتساو اهنوحتفي,اوداكو ةيمور

 1 اوناكو لثاملا جربلا تاذ 1و4 ازيب ىلعو «ربتلا رهت بصم

 راوسا دنع موينيس اولتحاوءا طامث يف ىتلا (ةونج) نيج ىلعو (شدي)

 ةراكل اولادك ةزمهاظسم ار اقناو: اناا :قئاورتتسماو لبا

 رحبتساو داليلا هذه 3 يف مدق برعال تخسرو .ايابلا 0

 دجاسملاو سرادملا :دنم مهن دك لماوع أهيلا اولقنف م عنارهع اهم
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 ةلصم اذ اهيف "يش لكدحي مويلا ةيلقص ءاجرا يف رظانلاو

 «دالاارغ خيرات 00



 دشن

 ةناطوالا يو اح دنع ا علا ةقراف هون قاواو
 ةيب رع هؤامسا امنأ ةرب زلا كاننئادم نم ربك الا مسقلاو« ةب رعلاو

 بهذ ام لوادتلا داسف نم اهيلع ًأرط دق نكي ناو ةقيقحلا يف

 يالا ءامنالا اهنمرك ددل اناوةةلنعالا ةحررنلا !مجحت

 ةفرحم 5 «(( ىميف ةعلق )نع ةفرح قلوامأ ل

 11 5ءاصت همن ء( طولبلا ةعلق ( قاواقطءا]وأح ه ) ءاسألا ةعلق ) نع

 ( فسو لزم ( ل10 ما1وومر, آهن زان « ) نيمالا لزنم)

 ( لع ىبس س) 31 ىولق (بلكلا سار) [مواعمطاه(]خممزوعاطأ)

00 2 
 8 ١ ريثك اهريغو

 طخلاب ةيوتكملا برعلا راثا نم ريثك ايلاطبا يف لزب مو

 دجاسملا راثآ فاف ةيلقص يف ًاصوصخو مينفلا كلذل رثأ يلرعلا

 نوعا اهات ملا ةرخانلا ةينب ألو ردنا وويفتللا و ةكيدملا

 اهتازخ يف امو نيرخاتملا ةسدنه يف ا امل ناكو كانه

 اهيضالكما ىلا" ةيربلا تالآالا ناو ىوقنلاو نقويانلا نم

 اشاب كر دحأ ذاتسالا لقب ةيلقص يف نئادملا ضعب نع ةلجع (1)

 ٠+١ ةنس رذص ١ا/ يف رداصلا ( 5556 ددع ) دي ولا يف ترشن

 انلاطبا نئازغ ف ةنوصملا ةنينلاةيودلا تألآلا كان 1

 تارضاحب رظنا )يل وكلا عافترا سايقل ةيكلف ةلا وهو « بالرطصالا »

 :( يدنوج ذاتسالا
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 ةديدعلا (دهاوشلا ) يأ روبقلا دادلا نم ىتب امو ايلاطب| 55

 يبرملا طللا راشقناب دبشت يخسنلا ملا وأ يفوكلا مقلاب وتكمل ا

 هذه ىلع ةيالجألا ةيرعلا ةغبصلا ةبلغو برعلا ٍ تقو كانه

 كلذ ةغبص نم ائيش ريغي ل يذلا يتامرونلا حيتفلا دعب ىتح دالبلا

 ةيوفلا ا همك مانت جئرفالا لل اخ لب, ندقلا

 يه تناكف ةيكولملا تاراعلاو ةيمومعلا يتابملا ىلع ( يبرعلا طخلاو )

 دعب كولملا نم هفلخ نمو راجر دهع ىلع ةيلقص يف ىمسرلا ناسللا

 ا ألا ةيوكشلا ضارقلا

 شوقتلا يف جيرفالا دنع يبرعلا طخلا لاعتسا لع دهاش 0

 ربق ىلع ةيب رع ةءاتك دبعلا كلذ يف ةيكولملا مهبنابم ىلع هب ةباتكلاو

 لكعشلا رظنا ةيلقصل مرلاب يف يناثلا كلير ديرف روطاربمالا

 ىناثلا كير ديرف ربق ىلع, ةسرع ةءاتك : ١9 ش

 مناجت ناك ابوروأ يف مهتاحوتفو برعلا رثأت ناك اذكهو

 كب جب بدالا لع را 20



05) 

 لاعتسا هنع ب ع ميظع 3 اهم م راجتلو ةديدش 07

 هضوأو مهتاموكح نم ةموكح ريغ يف ةيعسر ءايشأ يف يبرعلا طخلا

 تاباتك اهلع تشن ةيبوروالا تاموكملا نم ريثك دوق نا

 راقب دره ودعت مهنا كلذ ةناو (يبرعلا طملاو ) ةيب رملا ةغللإ

 ةيفوك طوطخم ةاشوم ةينوسكس ةيزيلكتاو ةيدنامرونو ةيناملاو

 دوقنلا نم ةددع د فيو هناف كلذ نع ةالضفو 5 ةليمج

 يف ةصاخو ةيلامثلا ةيبوروالا راطقالا نم ريثك يف ةيمالسالا

 ١ 61/ةنس ( جينر و» ذاتسالا محا دقو ددوسلاو ايناملاو ايسور

 ( يبرملا طخلاب ةيوتكللا ) ةيبرعلا دوقنلا تجرخأ يتلا تالحما

 روتكدلا محار اع «5١؟2أهددع غلبف اهدحو ديوسلاد الب يف

 ىتلا ةيب رعلا ةيضفلا دوقتلا عطق ١ع ةنس « دنارب دليه سناه »

 ةايمحلا اذ قرف أاهرغص لع اهدحو دنالتوج ةرب زج يف امملع اورثع

 5 « فلا ٠ » ىلع

 سلدنالا ىلع يبرعلا طخلا راشتنا يف ًارصاق سمالا نكي ملو

 رحبلا رزج ميج اعبأ مب ناك نيطق ةلقفو ايااظناو اننرذو

 ةقرونيمو ةكروجام يهو رايلابلا رئازج:لثم سرقت طسوتملا ضيبالا

 اورمتساو «ةسايو ةقرامو ةقربام ا ومس اوناكو اهعبقا امو هريقب .او

 ةيفارغملا ةيعبلا يف اماتلأ ين ةبطخلا ي يو نبلاء با 5 0(

 . ماس كب 0 ذاتسالا ةءودخلا



 دقو ةقيسروقو « م17 ةنس ىلأ (.ه ١7ه) . م م١٠ ةنس نم أ|هيف

 هطلامو ؛(.ممهه١٠ز.ه ممسك ةنسملا مملاب أهريغ نع ةلقتسم تيش
٠ 

 و

 ةينيطنطسقلا هلوذد تقو مئافلا دم ناطلسلا : ١* ش

 ناكف قرشلا ةهج نم ابوروأ يف يبرعلا طخلا راشتنا اما

 ىهو ةينيطنطسقلا ىلع تلوتسا امل ةينامْملا ةلودلا دمع يف كلذ

 ةهج نم ابوروأ لوخد ًارارص اولاح برعلا ناكو ابوروأ حاتفم



)1١1١( 

 فررقلا يف كارثالا ابحتف ىتح مهيلع تعنتماف اهقيرطل ق قرشلا

 يف اورشتناف . انوا نم يقرشلا مسقلا ف ارو او ينفع سماخلا

 ةيعسرلا مهمتفل ةباتكل | اهيف يبرعلا طلخا مهعم رشتناو عاقبلا كات

 اولصو ىتح هت احوتف عم راسو ( ةيبرعلاو ةيكرتلا يأ ) ةينيدلاو

 ىلع ةرفظملا هو اه اذهان او اهوريص انو انين يطا اننق هنن

 اوعنتقاو اوداع مث نانيدرف قوديشرالا نم ةيزجلا اوذخأو اهماوبأ

 مهك المأ يف ًالمعتسم ىبرعلا طخلا قبف« اهرواجامو ناقلبلا ةريزجي

 0 نزف ترق زين هدب ةيركخلا يمسولا طملا وهو ايزو ف

 .فصنو لورق

 نرقلا طساوأ يف اهعاسنا هظعم ةينامثلا ةكلملا تفلب دقو ٠
 رملا دودح رخآ ةيلامشلا اهدودح تناكفق داليمال ريثع عباسلا

 نانويلا دالب لمتشت ةراقلا كانت يف اهكالمأ تناكو ءابوروأ يف

 لبحلاو برسلاو كسرهللاو ةنسوبلاو ىلمورلاو هجنأ رحب رزج عيمجو

 دالب يلب. امو ( نادنبلاو خالفلا ) اينامورو رجملاو ايراغلب و دوسالا
 ىلا دوسالا رحبلا ؛طاوش نم اهدعن امو ايفادإم نم ًاقرش رجلا

 قبو يبرعلا طملا 0 تايالولا هذه لك ينف . سافوقتلا دالب

 تاغل هه تكن تن كو. اليلق اهضعب يفو ًاريثك اهضعب يف

 اي ب نع 00 ةامستسس لزلا :اوااوبلسلا قي قوننولا

 رخآلا ضعبلا لخدو لالقتسالاب اهضعن جرفت اهب اهناريج عمطو



 )؟١1(

 رصخلا نا ىلا لالتحالاب اهترطيس تحن وأ لودلا ضعل ةزوح يف

 .اهرواع امو ةقردا ةيالوو ةثاتيسسالا نواف نآلا اهك النأ ف

 ةديدع ًاراثا تايالولا هذه نم مهنع خاسنا اهف نوينامملا كرتو

 نيب الم :ًء نم 03 ناآلا نون اياها نم ارك ايلين دقف

 لبجلاو برصلاو ايراغلبو ايئابلاو اينودكمو نانويلا دالب يف ةمسن

 5 كسرمم او ةنسوبلاو انامورو ةوسألا

 نم نشك از داللا هذه اوحتفا امل نينالا نا َكِلذَو

 هده لإ تطفس ولا ةلونلا ”اقملا شييروما 5 الار دتولا

 نيحاشلا دالوأ نم ريك طرأ اهطوت 6 اف كنظوتو ءاسزألا

 رابدلا كلن" يف اورشتناف « مورا تاوكب عابتا نيدهاجملا نم هريغو

 فييبرصلاو نييراغلبلاب :ىأ نييلصالا دالبلا ىلاهاب اوجزتماو

 حبصأ تح مالسالاب نودي ءالؤه دحأف )2 قانشوبلاو قال

 رطضاو نيماسملا نم ةعساولا راطقالا كال ناكس تيننرك

 ناسللا رشتنا ا هذهبمو مهيد رومأ م اع ىلا نوماسملا كئاوأ

 بوما كقرأ افلاو دلل لغ ا كفلا بلغتو يتامتلا

 يف مذ ةمالس اهتمالسو نيدل ةيماح ةماعلا ةنطلسلا نا نودقتعب

 نوماسملا ةنسوبلا يلاهأ ادغ داقتعالا اذه لضشو « نيرادلا
 ةمسأ رد نع نول ال مو ةنؤدعلا راح نيعضاخ

 . دحاو مد نم مهنا عم ءادعالا رظن نيوسعلا ىلا قورطخ
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 ايراغلب ناكس نم مريغو نييقاتحلاو نيبقامويلا يف لق كلذ لثمو
 . دحاو لدا نمهأياو مث نيح ىلع مءادعا نييفالسلا نوري نم“

 ريثك مهنم رهنشا دقو نآلا ىلا يبرعلا طخلا نولمعتسي ءالؤهو

 .كرتت مهضعل نال اكارثا فرعلا يف نودعي نيعرابلا نيطاطملا نم

 مهو مهنع دحأا هيف اطلع ورحت و كلا رالا وذاك اذا تعلو

 ةسائرلا تهنثا معيلاو عاقصالا كلن يف هرشن يف لضفلا باعصأ
 .(5 ةحفرم كنا اذه ادخل هعاولا لعد

)6١6( 



ْ )114( 

 ٠6 يي أ

 الا
»+ 

 راشتناب رشتنا يبرعلا طخلا نا جتنتسأ مدقت ام لك نف

 ثالثلا ةيرشبلا ةيفترملا تاغللا فئاوط يف ةيمالسالا ةراضحلا

 تاغللا يهو ( ىلوالا ةفئاطلا) امأ.ةيرالاو ةيئاروطلاو ةيماسلا: يهو

 ىلع اهيلغتو اهراشتنا نا مواعمو ةيبرعلا ةغللا اهمهاف اعلا

 تاغللا يهو (ةياثلا ةفئاطلا و.رخآلا فعْضُأَو اهضعن تاما اهتاوخا

 : قيس 2 رعلا طخلاب 5 أمير ةكرلا امرها ةيناووللا

 ةيبونجلاف:ةيلامثو ةببونج يهو ةبرالا تاغللا يهو(ةثلاثلا ةفئاطلا) و

 .هلسأ اهب ماكي يتلا تاغالا يهو حوت نب ماس ىلا ةبسن ةيماسلا (1)

 نيقرشتسملا ءاملعلا نم ملاع وه ايو روأ يف يسال اذه اهيلع قطا شيما

 نم ةبيرقلا تاغالا لك ىمس ثيح داليملل رشع نماثلا نرقلا يف نييناملالا

 . نآلا ىلا ةيعرم ةيمسنلا هذه تيقب دقو ( ةيماسأا تاغالا ) ةءربعلا ةغللا

 ةيلبايلا لمشي يقرشلا مسقلافءيف رغو قرش نيمسقىلا مسقتت ةيماسلا تاغالاو

 ةيربعلا لمشإ يلامثلافءىف ونجو يلامش نيمسقىلع ىبرغلا مسقلاو«ةبروشالا و

 ةغل لكللو «ةيشبأحاو ةئريجلاو ةيب رعلا لمشب ىل ونملاو « ةيمارآلاو ةيقينيفلاو

 : لودحلا اذه ٍِق اهارن تاحمطلو عورف تاغالأ هذه ند



)11( 
 ”ةيني ركسنسلا ةغللاالا يبرعلا طخلتاب ىتكت ىهو سرافو دنهللا يف

 تان: لغ لمتتشتو ةيبوزوأ ديملاب ةقورتملا ىف ةيلاوشلا امأو

 .فورعملا يجنرفالا طلاب ىتكت اهاف كي رمأ نم ميظع مسقو انوا

 انذاتسأ تارضاحم نع القت اهتادهلو ةيماسلا تافالا لودج وه اذهو
 : ةيماسلا تاغالا ةراقم معيف نما روتكدلا

 ير .هلاسس مس دقلا يقرشلا مسقلا

 يلامشلا يب ونا يروشالا ليابلا

 يناعنكلا يارآلا يبرع يناحت#

 (وهو) 0 يلامش يبون> ميدقلا ديدجلا

 قينيف يئرغلا قرشلا وهو زعج يبونج يلامش

 يربع (وهو) (وهو) قنابل ميدقلا ديدملا (وهو) (وهو)
 ىلاوم(ةاروتلابصتحلا) يلبابلا يدورلا ىدو#“ (وهو) (وهو) يرحمنا امر

 ي صدتلا يوناملا يوفص | ينيعم يروم ىر

 يطبنلا ينايرسلا| يطبت ىبرع يئبس يرحش
 يد وع يئنيطسلفلا ) هنمو حييصف قىلرع يل اينق ِى رطقس

 (يرصاسو ينارصنو يروطسنو ىبوقعي يرضح

 نوملكش ال ةغالا هذهو ةعدقلا د ونطا ةغل يه ةيئي ركسنسلا ةغالا 0(

 ضعبا ةم رغ ةبماشم امقو امم ةباوتكم ةيحورلا مههواع 32- نكلو ناآلا م

 تاغا لصا يو 6 دحأو لصا نم تاذللا قاقت_شثا ىلع ةلاد انوروأ تاغل

 . ةيدهلاوأ ةماتلا ةغالا 67-55 ىعمو : دزملا
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 ينرعلا طخلا

 ةيبوروالا تاغالاو

 ريخالا مسقلا اذه يف يبرعلا طلخا لخد دقو (ٌمياوءل اسس رنا مهللا)

 تلاد اهْيح برعلا ضعن ناكدقف ءاعيدق ةيلوينابسالا ةغللا يف ًاضيرأ

 فوصتلاو ثيدحلاوهقفلاا بنمو هفراعمو همولع بتكي سل دن الاب مهناود

 (١ش) ةيدبرع فور نارقلا ةمجرتو لب نيماصلا صصقو

 اوناك برعلا ءالؤهو ( نلاتدن 0 3 يلوينابسا هلك مالكلاو

 ةيئارصنلاب اوناد نيقرشتسملا ضعب لوش م منال كلذ نولعش

 ءادبا نوعيطتسإ اونوكي. ملف نيالا يف مهتلود لاوز دعل نيهركم

 ليلدةيمجعلاب ةيوتكملا ةبب رعلا ىتكلاهذه يفو ءارس الا مفسأ

 ةظوفحم تكلا هذهاياق لازتالو. ممدقبة رصنتملا كنا ا

 هذه ىمستو«ةريثك ءايشأ اهنم موقلا عبط دقو ايئابسا بناكم يف

 هحوو « ةيمحالا » ةماكلل 0 «لاز ةنتلق00 ودايجلا » ةغللا

 ىرجو ايمعأ يبرعل سيل ام لك نومسي برعلا نا ةيمستلا هذه

 ةيئابسألاىأ ةيلاتشقلا ةغللا نومسي اوناكتف نويسلدتالا مهطاونم ىلع
 ص

 ريغب هب ايها ةغللا يلا هظفللا هذه تاقتا مْ ةيبحألا مسأب

 نما كلذكو مترفالا ثاثل ىف تسلا نيسلا نال نيفلا فرح

 7 اولاقف اهولوادت مث « ىلعأ» اهوقطنب نأ اورطضاف ةطسوتملا
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 جاكلين
 .ةدجباذ ش ذيب للاخر احتشلاَت1

 يحل رعل هلل مَسِل
 ةماعلا 0 :ارأل هل

 دلع 1 مب 50 و

 ا تي ةدحم 2 ا

 و روس -> ا

 روشمل كالا ان ده

 227 ؟١ ش

 .(1) رفا ةيمح الاب اهن مج راو ةِس رملاب باتكلا ةحئاف ٠ نم ةدحفص

 يف طوطأام عأ] ل للا ملا 58 اهراشن 200 )0 (

 ((0ه11ءءانمص لع "1 ءجامد ةلزدصنتلمو) ناونعت١ ه8 هسوقرس

 . ةباتكلا يف ودايخلا تاحالطصاب اهفدرأ مث ةيلوينارسالاب ةمدقعاهردص دقو



 )ا ١18

 ةريثك نيياحأ يف اخ ميلا نوقطني نوينابسالاو ماللا ةزكس

 اولاقف (00) مدنع ةبسنلا ةمالع اهيلا اوفاضأ مث « ىلا » اولاقف

 طاب ةيلاقتربلا ةغللا تبتكو . « ىمجمألا » يأ قازدسن هلم

 (”"ةلزوسنم اهراس وعدم يلاقت ريا | ودايجلاب اضيأ تيمسو ىبرعلا

 ةيددلومللا ةغللا 8 كلذك لخد دقو ( رااوبرلا غلا )

 نوبتكي ايقيرفأ بونجي باكلا ةرمعتسم يف نيماسملا ناف نآلا
 . ةريثك ةينيد ًابتك هب اوعبط دقو يبرعلا طخللاب ةيدنلوهلا ةفلل

 ( 0 ةحفص رظنا ) واللا يرجابم نم م نوماسملا ءالؤهو

 ناف ةيفالسلا ةغللا يف اضيأ لخد دقو ( :فرمسلا :هللا )

 ةمسأ 519٠٠0 ن ع انفلسأ 6 نواق الهو كس رهو ةنسوبلا يملس»

 لبق اوناك دقو ( ةيفالسلا) ةينطولا مهتنل ن الا نر

 مهطالتخال ةيكرتلا وأ ةيبرعلاب نوبتكي هدالبل يوسلا لالتحالا

 نولوعتل اوراض كلذ لما مهنكل و ةيكرتلا ةيلقعلا ةايابو كارتالاب

 . ةيبدالاو ةيماعلا لامعالا يف ةينطولا مهتفل

 طسو نيب ب ادومعو ةيخألا هر ف 000 تأذن دقو

 صضعب 5 ن.دهاب املا ع 0( 1 راب 2 لاقربلا خيرات ضنا 0 ١)

 هنوبسل يف عوبطملا نيدلا نيز خيشلا هيقفاا فيلأت « نييلاكتريلا لاوحأ

 هخي راتو ىتابسالاو يبلاقتربلا وداي ىلع ليوط مالك هب ناف 1844 ةنس

 . ةيب رعلاو ةيلاقترملا ةغالاب كلذ لك هنم مطقو
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 » ةينبدلا عيضاوملا يف ةمدالا ثاحالا لعج اهضرغ « تاجوللا

 اولعج دقو . ةيبرعلا فورملاو ةيفالسلا ةغللاب لقالا ىلع ىتكت

 ةديرجو « ةيفالسلا ةغللا تايجاح بسانت ةيب رعلا ءاححلا فورح

 ادت نوط ويب اراك ةعاوم انه داع يسن لاعانلا# عمد

 طا .

 ىبيسلمفلا رمل ىلرعلا للا

 ا مشو ةيراغما يأ (310ه5) وروما كلذكو

 (31دعنسادسمم) واندنعة غل ةباتك يف يبرعلا طللانولمعتسي مهماف

 .اهيف نال ةيورملا دالبلا واندنحم ىنعمو) ن الا ىتح (510) ولوصو

 (امماكسىلعو دالبلا ىلع 2 مالا اذه قلطأف اوريو اهيلع ضيشب م

 يه ةيب 1 ل لكرسمو

 ليسارتلا عضو مو اندنع باننالا ةرجشك مه دنع يهو ليسارتلا

 ءاعانبل مالسالا نال ؛,هدالب ىلا مالسالا لوخد دعب الا مهدنع

 تنّودو لاوحالا تمظتناف نارمعلاو ملا هما طاودفكلا
 لبق امأءةيب رعلا ءاجحلا فورح اوذخأو ليسارتلا تعضوو خئراوتلا

 )١( واللا ليبخرالامث ةريك رتازإل م نيييليفلا : 1 5 5

 !ًراكذتو ريبشلا ةلاسرلا نالوام انقةكم ىلا ةبسث « قالحامرئازحال الق

 بيليف مساب نيييليقلا اهامم سوبوئاليف لا اريمالا اهراز ال نكلو اف هتافول

 اينايسأ كالم يناثلا ٠
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 ىلا مالسالا لوخدءدب ناكوهةرلاب ايفارخ مهخرات ناكف مالسالا

 مدد

 39 200 0 4 زج ةتلطاملا سن بيبو تيردقَم ا

 1111111 ان
 كاك ل لقب ا ل 7 00006

 : لمالك ندب اق سبل تماس كاومسسه بس نَشَي 1

 . ةيداليم ١47/6 ةنسوحل ىف

 ميلا كح اسلا للا ر_مسسسسلا
 لصورمب ءالس لل ىاناميع الز نهد ثادنأ كنا نجل:

 يعيب ا انصر هلا باع ىلا يما اس اع كاد
 .نئاو ركس لالا سد نب دك وها دعب

 رف سا > بسر . عل ضف لا وباهيط 0

 هيدا عزب تالا ا ا 1

 ره و سوا انم دا سد بيه اج ىسب ب
 2 هل ل ل مرهم ع سرع

 6 و ]يملا ىسج هاي 3
 8 2 ٠ 0 هر سا

00077 
 4-3 رس 7 اس ماذا

 0 ا 07 ا سك ا ٠م للمس وس مو ب مظ <

 ٠ د 0

0 / 

 4 00 خت ام خب 2
 ْنِفْط كل أ ى مش د سل ا سل ل لنا 0 منيب بي
 قيام نق نرسم قلي فة واو خ اا نوت

 ىبرعلا طخلاب واندنجم ةغل : 8 ش

 وان دنح نيناوق وا ناراؤالا باتك نم ىلوالا ةحفصلا

 (ليسارتلا نع الضف) يبرعلا طخخابو ,عتملب وروملا بتك دقو



 )1؟1١(

 ترا نها هودخأ يتلا ةيمالسالا ةيعرشلاو ةينيدلا معبتك لك

 عرشلا 7-5 ثيدحلاو هريسفتو نارقلا كلذ نمو « والملاو

 ةراتخلا ىأ(,5ش) « 1.س»هدهس ناراوللا» اهنومسي يتلا نيناوقلاو

 ىلا ةينيدلا عمجلاو دايعالا بطخو ولوصلا ةجهلب نيناوقلا بتكو
 . ءاحنالا هذه يف ىبرعلا طمللا راشتنا ىلع لدب #١ كلذ ريغ

 اهبتك يتلا هبتك يف ييلص بيجن روتكدلا كلذ لّسمف دقو

 خيرات يف ثاحا » 1 نقال لعوت تييياقلا رئارش قف

 00 متتنايدو مني راو وروم ا

 نيماسملا تاوعد باتك نم نيتحفص ةروص : _؟ سس

 نيصلاب نوتناك يف .عوبطم

 كاتو زد ل[هدعم طتفامازل, املك, هدعأ "عاتوامس 139: (1)

 الور عاطل 31. كدا ععطتت .ةامصتام 1905

)0 



 )؟؟1١(

 نولمعتسل نيصلا يف نوماسملاو ( نيصلا ىف ىبرعلا طقلا )

 ريغوةبب رعلا ةيذيدلا صوصنلا ةباتكيف ديعب نامز نم يبرعلا طملا

 ء( «# ش ) هقفلاو ثيدحلا ىتكو هتاجرتو نآرقلاك ةيبرعلا

 ىتتقا دقف « مهناغلب اهنم هنوفلؤي ام ةباتك يف اضيأأ هنولمعتسي اك

 تانك ني ةطخ دخت ست هن اكو ةفحف نكره ذاتسالا

 رادشك ةبفف يف اهدجو « ةيمالسالا ماكحالا رصتخ » همسا

 نيصلا تاحمل نم ةحمل يه ةخسنلا هذه ةغلو«ةينيصلا ناتسكرتب

 ةيبرعلا تارابعلا ضعل جاردا عم نيكب ةجهل نم برت ةيلامشلا

 فرحالا ةعبرالا ةدايزو يبرعلا طاناب ةبوتكم ناملا يف ةيسرافلاو

 ذاتسالا رشأ دقو . ( صو ُض) اهو نيديدج نيفرحو ةيسرافلا

 نيينيصلا نيملسملا نم ةعام هيف ىلصي نيصلا ىف دجسم : 4 ش

 ىبرعلا طخلاب ةينآرق تاياو ةيبرع تاباتك هتدمعا ىلعو ةينطولا مهئايزاب



 . ةعدقلا

 كلاملا رثكاو© قارعلا يف ةيروشالاو ةيلبابلا ةغللا هه بتكت تناك يذلا يرامملا

 ان تحن مهيديأ طخلاب ءيث ةيشا ( هنامالو هنافل ١ حبصا َىَح ينيصلا مهطخ
 ع

 .٠ لوقصملا بذخلا ىلع ةعابطلا

 ريث
 ع

 هَ ا للغ .يبرعلا طخلا هدخا يذلا ل
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 ةقيرط ىلع نيصلاب نوتناك يف ةءوبطم ةينيصلاو ةيردااب ةحفص :
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 ددع ةرثكو نيصلا يف ير

 و
 ة نع ًامشرو

 :املا ةجرت هجرس

 الا نورحلاب باتكلا اذه هكرف

 )؟؟١(

 . هيث

 ةيحئرف هليذو ةينيصلا فورمحلابو ا
-. 



 صنت هو . (م80٠) . ها7ه١ ةنس دقلا نرخ هلو دحسم

 ةيناطلا ةلئاعلا نم ناوك نوسن مايأ يف ديش للصالا .انبلا نا ىلع

 دجوت ىلا ةيبرعلا تاباتكلا امأ . (15ةد-1عدص لعو ةئطدس)

 ةيقا اه ران نييعت بعصيف ةعدقلا ةيزئربلا نيصلا 1 ىلع

 مو . ةرجفل عساتلا نرقلا لبق ام ىلا عجرت ال مومعلا ىلع يشو

 مهو امدح الا عبطلاو ( ةناتكلا ) يف نيصلا وماسم *ئدتسي

 ةعدقلا ةقيرطلل ًاعبت ةلوقصم ةيبشخ تاحنول ةعابطلل نولمعتسي

 ريغي دقو ( "هو 70 ش) عباطملا دهع لوأ يف ةلمعتسم تناك ينلا

 . اليلق طلخا لكش ةقبرطلا هذه يف شقنلا



)١١5( 

 نايدالا

 طولايألا ىلع ىدلا فاو

 مت اتكو لاعلا ءاحنا يف يبرعلا طحلا ىلع نيماسملا ةظفاحم نا

 0! مالا نم مهريغ دنع هل ليثمال م6 2 سيل مهتانل هب

 باتكلا لهأ نم ىرخالا نايدالا كذا نوع نا نرك 6

 نآلا ىلا مهقرفت تقو نم دوهيلا ىرن اننافءنامزالا لكي ف مهريغو

 ىربعلا مهطخم اهنويتكمف مهل ةغل هنونطوتسي ىذلا دلبلا ةغل نوذنت

 ةيجئرفالا تاغالاو ةيسرافلا ةفللاو ةيب رعلا ةغالا مويلا نوبتكب اك
 هن نورتشلبو ""' يربشلا طلاب اهريمقو ةيلوئابسالاو ةناملالك

 : مسا ةياتكلا كم عونلا اذه نويبوروالا ىمسل و )01(

 دوبملا ةناتك لع ملع ةيببرعلا ةيليثارسالا يأ « .! 1ك عم-ةسوطاع »

 «.]1-10:00) هوز د» و ءيرجعلامبطخب هب رعلا ةغللا اهريغو ابروسو رصميف

 ةيناربع ظافلاب اليلق ةجوزم ةيسراف ةغل يهو ةيسرافلا ةيليئارسالا ةغللا ىلع املع

 « ,]101200-(ءدثام 212 » و«سراف دوم ةحط ىهو هن ربع فور ةبوتكمو

 تراظح دقو . يناريعلا طخملاب ةيئاملالا ةنللا نييناملالا دوبسلا ةناتك ىلع املع
 نادشالاو كابالا ىلا مدع لبنا ةيانلالا ةنركتلا بيلاع
 اكرب يف نيينايسألا دوملا ةءاتكل «.] نك عم-ذمهصتقا» » روف راحتلا

 رئازملاو سنو ف دوهلا ةياتكل « ]ن0 2ع0-'1'نصسأو1ص2 » وءاهربغو

 . يربعلا مهطخم ةيماعلا ةبب رعلا ةغللا سلب أرطو



)1١١5( 

 ةءابالا فر 6 هريكتلا سلا يفك وأ ناز ناو تكلا
 كر ويوينيف اذكهو«يناربع اهفرح ةيلوينابسأ دئارج اههف ردصت هناف

 ةيرع دئارج سلو يف ردصن ناللو لبيناربع اهفرح ةيثاملا دئارج

 |هريغو ايروسو رصم يف دوهملاو«يناربع اهفرح ةيماعلا سنوت ةجهلب

 تافلؤم يف م ميدق نم ىربعلا فرحلاب ةيبرعلا ةغللا نوبتكحب
 )29 8 سأل ىلإ » 3 نا كلا ف :

 يبويفلا كيعسسل ةاروتلا هجرو 0 س 0 لوميم ل ىدوم

 ناب © يدوم يطرقلا نوميم نب ىسوم نأ رمح وبأ سيئرلا وه 1 ١(
 مهلعأسيئر ناكو ممالضفو مثرابحأ ا نم دعي و ةعبيضأ ىلأ نا أ لاق اك دوهلا

 يف نافتم اهاعأ يفو بطلا ةعانص يف هنامز ديو وو + ريما نارا 2

 ؛دلا حال_ص رصانلا كالملا ناطاسلا ناكو ةفسلفلاب ةديج ةفرعم هلو مولعلا

 تاقبط يف هتمجرت رظنا . يلع لضفالا كالملا هدلو كلذكو هبطتسي و هل ىر
 ايذيب واكسنالا ينو طفقلا نبال ءاكملا رابخاو ةعببصأ ىلأ نبال ءابطالا

 جوأ يف كتناكو . م8١11 ةنس ةبطرقب د هلا اف ءاج دقو « ةيناطيربلا

 .نيدلا حالص ناطلسلا ةمدخم لصتاو رصم ىلا لقتنا ١١1 ةئس يفو اهدجم

 تعبط دق ةيبرعلا ىلا ةاروتلل يمويفلا بوقعي نب ديعس ةهحرن نأ (؟)

 عم.م4١"ةنس ةيناربعلا فرحالاب و ةيب رعلاب ةناتسالا يف اهنم ةسخخلا رافسالا
 هتهحرن نا نظيو . « تولغارتت » مساب ةعبطلا هله تفرعو ئرخأ تارت

 ةخسن ةيمورب ناكيتافلا ةبتكم يف نكلو ةسيب رعلا تامجرتلا مدقأ يه هذه

 ةيوتكم ةيب رعلاب اهماهجرت عم ةلماكر يغ هب رماسلاو ةينارجعلاب مدقلا دهعلل ةيطخ

 نوم اما ىلع ليلد الو « داليمال عسباسلا نرقلا يف ةخرؤم ةبرماس فرحأب

 . نرقلا كلذ تامجرب



(1) 

 ًاضيأ فورحلا هذه ميدقلا يف نوءارقلا دوهلا لمعتسيو « اهريغو

 مهما كلذ نم ىرتف « مهيب ةجرادلا ةغللا .يهو ةيكرتلا ةباتك يف

 : 3 ىلع اوظفاح لو 0 ىلع اوظفاح

 نا: هقدارنفطد
 هلع مدنا ل هل ورمدت

 لوعيم 3 ىسوأ يفساف باتك نم ةحفص 5 ”5 َش

 ةيربع فورحلاو ىبرع مالكلا

 امل ةريزجلاو ماشلا يف نايرسلا ناف ىراصنلا دنع كلذكو
 اولظ مهتنسلا ىلع ةيب رملاة خللا تبلغو مهدالب مالسالا لخد



 ظ ()
 مستقل هب نوبتكي, اوناك ىذلا يتايرسلا فرحلاب اهنوبتكب ًائيح
 و « (م كا ينوشركلا ملا 2 ةءاتكلا هذه نومسلو ةيلصالا

 لب طقف ةبقاعيلاو نيينوراملا يف ًاروصحم لقلا اذه لاعتسا نكب

 ةديدع دكا اوعبط دقو - نييكلللا ىلا ا هلاعتسا دتما دق

 ١8507 ةنس سيرأب يف تعبط هنم ةخسن انهأ يسر الا

 . لكشلا اذه ىلع

 .ابكت ىف مخاخا !ةحنهل/ ادجالا !هبمإ لم
 ههبسرهح هوهم . امألو دح اوه لف

 رياحا رواحأ . ]بح ةهصصاسصخح تحألا

 | هه حجحمل ال احالا !هبما ام ٠ يلؤالا قف

 هضحا مح تاوزلاح حر كج محادحأ
 انهم

 ا طخلا : ا” ش
 : اذكم أرقتو ةينايرس فورحلاو ىبرع مالكلا ليمتالا نم ةعطق

 ىلوالا ةيصولا هذهو . قاو رب اذه ناف انبر يف م ؟ ان اوعيطا ءانبالا امأ اي »

 ءاب الا اما ايءضرالا يف كتايح لوطتو كيلا ند اأو داما روعأملا
 « ةحلاصلا بادآآلاب مهونر لب مكءانبأ اوبضغت ال

 ناالا ةينامئعلا دالبلا يفو ةناتسالا يف نانويلاو نمرالا كلذكو

 ةفوز قرخأو ةيكر اهتذلو قمرأ اهفرح دئارج اهبف نوردصي مهناف

 ايما كنا تاون مو يرت اهظفلو يتانوب اهفرح

 نوبنجتو ةيكرآلاة للا نوفرعي ًاعيمج مهما كلذ ببسو « ةيكرت ةينانوب



 (١؟9)

 يتلا ةينطولا مهطوطخم ةيكرتلا ةباتك ىلا نورطضيف يبرعلا طملا

 ندا باتكاو نكس

 ةينانويلا فورملاب ةيكرتلا ةغللا ةباتك وهو ريخالا عونلا اذهو

 يتلا ةينيدلا ةناتسالا تاعوبطم يف نآلا لا نضيششممو عئاش

 نولمعتسإ مسماف ىرغصلا ايسأب نوميقملا نويلنمرقلا املعتسي

 سبل هنا عم ةسدقلا يع ةءاتكل ةيئانويلا فرحالاو ةيكرتلا

 يف امع ببرقتتلا هجو ىلع ديزي الام ينانويلا مدلا نم مهقورع يف

 اهداودن لذ ةنادلا ةكررطللا نكلو نوتكسللا كييكيومتلا قووغ

 9  لصالا ةينانو اهسفن دعت نا يف

 نولمعتسي مهناف راغلبلاب نوميقلا نوينيتاللا كيلوثاكلا كلذكو

 . ةيراغايلا فورحلا لدب ةينيتاللا فورملاب ابوتكم يراخابلا

 نودع اوناك مهماف نيينثولا ني كايك دلع زاك 6و

 0 هب نوشقنيف اسدقم 0 . قطا ) يروصلا فرملا

 طمس, آرع اكلاع ظحعمساتسي اآخمدنع 1908 )١(

 ءامدق اهلمعتسي ناك يتلا فورملا ىلع نانويلا هقلطا ظفللا اذه (؟)

 سدقملا 'يشلا ىنعع ( سوريه ) نم بكرم ينانوو ظفل وهو نييرصملا

 وا « سدقملا ثلا شقنأ » كلذ نومضمو شقنأ ىنمع ( سؤآنيلغ )و

 تناكو . ٌّنآلا ىلا ةيعرم ةيمسنلا هذه تيقب دقو « ةسدقملا فورحلا »

(/17) 



 (1 ل

 .يدنالا لع تحرش 0 ييطوعبلا وحلا دوحو ع مهراثآ وأ

 ةيدام ءايشأو كلا اعقل اوان لثع تامالع ىلع قون وراك هنأ اتككلا

 لع ارا ونمو ( ةكرشلاو ةنكاشنلا) فورملا ىلع لد: كلذ ريغو

 اوناك مهما كلذ لاثم امم ةلقتسم اهسفنب ةعاق نا 1 روع كارا

 رصم نعو « مدهع ىل ىلع 1 ها « يدرملا تايثب »ايلعلا رصم نع ثنورجعي

 3 0 يف نوامعتسي اونأكو . كلذك ابمف هير يورخللا تاقت للغسلا

 وه زقلا اذهو «داليملا لبق عباسلا نرقلا ءادتبا نم ( يقيطا اريطا طخلا) ةنداعلا

 : ةيشلغوربطا تامااعلا نم ةلريخ زودرو ةرصتخ لاكشأ نع ةزاغ

 يقيطاريملا ملقلا نم رصتخم وهو يماعلا مقل ا قيطوكرلا را (0)

 ةلئاعلا مايأ يف يقيطاريملا ماقم ًًئيشف ايش ماق دقو ةلوبسلا ةباغ يف هنكل

 اذه 3 وب ةداكمل ا وودألا قف اممم كولا مايأ يف راصو رشع ةسداسلا

 لاعتسا لاز 9 6 00 7 نع ءاحطا فورح اهاك مالا تزعاذملا

 ةيرصملا دالبلا يف ةينارصنلا ةنايدلا تاخد ا دنع ةنالثلا مالقالا هذه

 قوز ةقن ومو ةزانولا "اعقل نيقكملا ةيطقلا اهلا فور فلذا

 نال كلذو . اهمتعربعي ام ةيناثويلا يف سيل ةبرصم تاوصأ ضعب قفاوأ

 ةغا دعت ةينانويلا ةغالا تناكف نانويلا دب ىلع. رصم ىلا ثءاج ةينارصنلا

 لحم تاحو ممل اهفورح تعاشف ممريغ دنع يش اك طابقالا دنع ةينيد

 ةيبرعلا تناكف برعلا يديأ ىلع رشنلا هناف مالسالا كلذكو . مهمالقا

 ثروف رصم املج نمو ةيمالسالا دالبلا لك يف هطخ وه ابطخو « هتغل يش

 كلذ لبق هذه تثرو اكهتفلو يطبقلا رقلا امب ينعنو ةينارصنلا راثآ اهف



 (١؟١)

 ملقلا نورثؤي اسما لامش يف مهناف 0000

 . دونحلا ةملآ دحأ ىلا ةبسنلاب يلابلا لقلا اهبونج يفو يتبل

 يوابفلا مقلا ناف تشدارز عابنا نم. سومملا دلع اكو

 (مهدنع نيدلا توك ف و ةامعتسمو ًاعئاش لازب ال ( يوابلا )

 ةيل نال يد ا اذن 3 ا يواهفلا ناسالا نودع نويتشدارزلاو

 ةغللا لع مالكلا ف انين | دقو .هب هللودت نولضفيف مهيد

 طيش ةيبرعلا ةغللا مامأ لاوزلاب ذخأ يولهفلا ناسالا نا ةيسرافلا

 اهس الو تكلا يف لظ هنكلو ةنسل الا نع سهذ ىتح ًاًئيشف
 70000, ةيتشدررلا هذم ىلع مدقلا نلا تك

 مالا نم ًاريثك ناف حي الو. مالا دنع ةريثك كالذ ةلثمأو

 هب 5 تناك يذلا طخلاب نود مهم نايدالا لهأ أمس الو

 مهف “ نيدلا ن ام 12 <> هو ريشعلا منا 26 م

 نا كلذ نم را 5 يقيطاربطلاو ينيظوريملا يأ ةناولارا

 هخيساف هلبق أ هز د ناكلام لكل طبأ نرد سلا اذا ًاييجع 2 نايدالا

 اذا ةلودلا ىرت اناف لو دلا يف لاحلا ان ادوبج ةلمرأ 1 هراث | تخسنو

 هريغو ندملا ن هرم هن كيش امو اهراثا "مده ىلع 0 ىرخأ و ىلع تبلغت

 خسنلا سومان ةبولغملا ةلودلا ىلع يضقيف ىرخأ ل د اهلا نو

 دحن ناو .هقاخ 00000 هب نويت ملا ابلهأ لثمتيف لواحلاو

 58 اليدبت هل ةنسأ



 )؟١(

 دنع ثأر مو هتغل ىلع مهضعب ةظفاحم ةييكك هع نوظفاحب

 اهنولمعتسي |وناك يت هلا مالقالا ن م هريغ ىلع هنو رثؤن و( مرو دوملا

 يكلو «ء طو طلخا كلن ةتاما ىلا سمالا لوؤيف مهتايدأ موقانتعا لبق

 طوطأاخار اشننا فق ةلعافلا بابس الا ا نم م نيدلا نا لن

 طوطألا 0 2 لع انه 3 6 اهتناماو امامحاو 60 أهراثدناو تاغللاو

 راشتناب تنام يتلا تاغالاب هعبتنو يبرعلا طا راشتناب تنام يل

 . ةيرعلا ةخالا



 ( ع

 ع

 نرقاامتا وو
 نوبتكي نوماسلا هحتش نا لبق يالشالا ملاعلا ناكس ناك

 ةئفار الاية نيل "بنانا نوه وب ةيجفأللا فقالا يرن

 دالب يف ةيسرافلاو « رصمب ةيطبقلاو « ماشلاو قارعلا يف ةينانويلاو

 لامث يف ةيربربلاو ءرهلا ءارو اه ناتسكرتلا يف ةيكرتلاو « سراف
 ءرهرصانع ىلع بلغتي يبرعلا رصنعلا ذخأ مالسالا ءاجاملف.ةيقبرفأ

 ىلع بالذل ةيبرعلا ةغللاو ء مهطوطخ ىلع باغي يبرعلا طغخاو

 مهلع مالسالا داس ىتح «مهنايدأ ىلع بلغت, مالسالاو «مهتاسلأ
2 

 ةعقاولا دالبلا ةيب رعلا ةغللا تمعوكمهنيي يبرعلا طخلا رشتناو اعيمج

 تراصو نادوسلاو اب رفاو رصمو ماشلاو قارعلا هو ةلجد ير

 اناا: رانا فطر لاو + نواس اهراك "اوه رع ادا دقن

 ىرقلا ضعب يف ةينايرسلا نم ةليلق اياَش الا اف ةرشتنم تناك يتلا

 ناتسكرتلاو سرافب ةلجد يقرشش اما . قارعلاو ماشلا نم ةدعابتملا

 نيب ةيبرعلا ةغللا ترشنناو اضيأأ اهيف مالسإالا داس دقف دنملاو

 ؛نآلا ىلا اهب نومهافتب ةيح تلظ دالبلا ةنسلأ نكلو مملا لهأ
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 لمب كيلاو . ميما نيب مالسالاب رششتنا دقف ينرعلا طللا امأ

 : هريس يف اهثرو يتلا طوطملا رك ذو هراشتلا

 ثرو برعلا ةريزج يف مالسالا عم يبرعلا طمعا رشتنا ال

 ثناك يذلا (دفتنملا طل ) اهررشأ اهلي لحبوأ طوطخ لج اق

 بتكت تناكو (يطبتلا مقلا )و نملا يف ةيريملا ةغالا هب ىتكت

 هب تتكت تلاكو ( يوفصلا ملقلا )و «لامثلا يف ةيطبنلا ةفالا ه

 ةحالاو ةب ريما ةغللا اهبف ةيب علا ةغللا تثرو م «هريغو ةيوفصلا

 تاجالاو''' ةيطبنلا ةغللاو اهب ونج يف اهريغو ةينايتقلاو ةيمرمذحلا

 . اهلامث يف اهريغو ةينايحللاو ةيدوُقلاو ةيوفصلا

 مم م قتشاا ( يطبقلا مقلا ) ) ثرو رصف يف رشتنا الو

 يف هنا كلذو اهنف ةيطبقلا ةغللا ةيرعلا ةغللا تثرو م« ىناويا

 شضرأ ف 1 تما نيذلا طاينألا وا ل دلل نة 6 1

 م6١٠1 ةلس تراصو قدقود يحاونو نيلعسلف دودح ىلا ةيلامثلا زاحلا

 تيقبو ةيب رعلا ةلان لا يأ ار كصهطذو ابمسأ ةينامور ةنالو

 روتك دلا انذاتسالاق اك طببتلا وأ طّينلا ريغ مهو .مالسالا روهظ ىلا كاذولع

 لذا 0 مالسالل ىلوالا نورقلا يف برعلا حالطصا يف مه نيذلا ونيال

 دالب يف اصوصخو ماشلا يف نينك اسلا ةيمارآلا تاخالاب نيملكتملا رضملا

 . نيرمملا نيب ام



0 
 اساسلا 5 : 3

 اسما دع ن هللا ديع دهع ىف . ه ملل ةئس

 نب ديلولا لبق ل_ضننمم ا كالملا

 نم رصم ناود لق كاملا دبع

 يف ةءاتكلا تلعجو ةيرعلا ىلا ةيطبقلا

 طقلابو ) ةيبرعلا ةغللاب اهنيواود عيمج
 رم يف ةيطبقلا تدابف (عبطلاب يبرعلا

 ةطيقلا ةبادشلا كت نحب اشف انف

 الا نيعتتال ةيعايص ةنل تراضف اماغ

 دقو غ2: قرشملا خسران هءاتك يف و رييسأم

 ةدم يلاهالا دنع ةغللا لاعتسا رمتسا

 مو اب ةباتكلا ىثالت دعب نورق ةرشع

 اللا ةمالا هاوفا نم يلمبقلا ناسللا مد

 . « رشع عباسلا نرقلا نم ىلوالا نينسلا يف

 ردم يف هتغلو يبرعلا طلخا ثرو اذكهو

 برغملا يف ثرو اك هتغلو يطبقلا طخلا

 . ةيلامثلا ريربلا لئابق دنع يربربلا رفا

 0 يلا ثرو سراف يف رشتنا الو
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 يواهلا طخلا : "م ش
 يار االاو ىتاساسلا
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 ةغللا يه تناكو ةموابللا ةغللا ةيب رعلا ةغللا ترو 5 '” يواهلا

 ةغالا ف ىمست هو ىئالسالا حتفلا تقوىلا ناريا يف ةعئاشلا

 ةيسرافلا نعو ةعدقلا ةيسرافلا نع امل 1 ىطسولا ةيسرافلا

 1 انيق د قيمدتو 0 سرفلا | 5 ملكش يتلا ةثيدحلا

 يناموراا مقلا اهنم طوطخ ةلج كو انروس 8 صال الو

 ملقا 8 قب اسلاو قانون لا اقلاو ةموكسملاا دنع يتانويلاو

 ةينانويلا ةغللا اهيف ةيب رعلا هذا تنرو م « يلاهالا دنع يربعلا

 ةيمار آلا تاحفللا نم اهريغو دب رماسلا ةغللاو نيتيمسرلا ةينيتاللاو

 . ةينيطسافلا ةيئارصنلا ةحدلاك سعشلا دنع ةبب رغلا

 ةيمار آلا طوطخللا ثرو قارعلاو ةربزملا دالب يف رشتنا الو

 اهو ةنايريفلا ةفللا 0 ةييوعلا هما تيلرو ؟مويو ناز اك

 اقف يبنلا ةعقبلا نقرا فر ذا ل ةينسل يراها لا و يوأب ملا (1١ ١)

 فورح تناكو . اهري_غو دئوالبم هأمو يرزلاو ناو رد 1 ناب 0 نازه

 00 لا , اههدحا فرعي نالكش هل ناكو افر > 54 نهبكرتت 0 ءاحملا

 3 عورف هلو « ؟8 لكش رظنا ي م رألا يولهملا 0 د اساسلا

 ا ةعقرلا نع اندنع ثلثلا طخلا تذل ةخاكرخالا ن 0

 دوقنلا ىلع شقت يذلا يولهلا فرملاف 5 همم مو فاللتخاب

 .انكهوب تكلا فرح نع فلتخم انهو راحح> الا ىلع شقت يذلا نع فلتح

 . انه هليصفتل لحم ال ميرختب ناولبم ةلك تقتشا (يواهم ) ةلك نمو



)( 

 (ينام عابتا ةغل ) ةيوناملا ةيمار الاكةيقرشلا ةيمار آلا تاجاللا نم

 ةيب رعلا ةغللاو ىلرعلا طل ةلمخلا ىلعو « ةيلبابلا ةيدوريلا ةيمار الاو

 ةنيفار الا ةكاحالاو كمواقا "اغيل البوح قاردلاو اينيوش قاارو

 اريدك نبق نم اهطقنو ةيمار الا ةقللا كلر 6 ةنييرقلاو ةقرشلا

 طخلاو قينيفلا طللاك ةعدقلا ةيقرشلا تاغللاو طوطمخلا نم

 ةيلبابلا ةفللاكو « ةعدقلا كلاملارثك أ يف امئاش ناك ىذلا ىرامسمل
 . اهراكو ةيقيئتلاو  نيتلاو 5 روشألاو

 ةعرفتملا ةيدنملا طوطخلا اهف ثرو دنهملا دالب يف رشتنا الو

 يه ةيدنملا طوطخلا هذه تناك دقو "' يمار آلا طخلا نم
 املا يمالسالا ميتفلا ىلا ةيدنهلا عاقصالا يف ةلمعتسملا

 علاش 6 اماما ادلع ناذت نع كانه راقتنالا ىف ولا
 ( ه+. ةفيض ظنا ) كازتألا دنع يروي الا طللا

 قباسلا انديهمت يف هيلا انرششأ ام ًايلج انل رهظي كلذ لكن ف
 تاحوتف عم اهراشتناو اهو يف ريسأ تناك ةيرعلا ةغللا ناوهو

 ميلقالل ةيلصالا ةغللا تدابأو مهتذل تلح برعلا لح تاق ترحلا

 هراشتلا يف ريسي ناكدفف يبرعلا طخلا كلذكو « تبرأ مك ديدملا

 يمارآلا فرحلاو فورملا هذه نيب ريك قرف ةلهو لوال رهظي )١(
 ةحضاو ةلدا ( يمارآلا طخلا نم يا ) هنم اهقاقتشا تابثا ىلع ل نكلو
 . انه اهل لحم ال ثاحما كلذلف اهتافيتسال ماقملا انعسي ال ةيلج

 (ىؤ4)



 (١١؟8)

 مالسالا لح نيأفمالسالا عم راسو اهزواجتهنكلو بنمل ينج اهعم

 ةصيصخلا هذهو يمالسالادبدجلا ميلقالا طخ داب أو يب رعلا طخ لح

 مالسالا لضفب انلق م كلذو اهطخو ةيبرعلا ةنللا يف الا دجوت ل

 عطتست مو نادلبلا تخودو ممالا عمتجيف اهنأش الع هنأ م

 : ن الا ىلا اهدعب نأشلا اذه قيو انأش اهطخ وا اهنذلل ميت نا

 لابقا يفوهو هولها لاز * ناسل نم مهريغل انماع ام

 ©” لابب سيل نيبما ناسللاو * رازن تدابو مئاه تيلب
 اد 6دفاهجع آن 13م نوول فاتسوج روتكدلا لاق

 رابغ برعلا ىلع نورقلا تلاها » "' : برعلا ةراضح هباتك يف

 الا عنب رف خئراتلا نافك"ا يف ممتراضح تجرداو ؛ لاوزلا

 نوم نكي ل اذه مهلاوز كلو نا لإ اهرئاواف ةرطملا :اينريف

 تيدا نال ءادقلاودانسلا ور ويشيل اوروظوتل حورال ابلاس

 رضاحلا اندهعل انتحبصا«ملاعلا ءاجرا يف امهثبب برعلا ماق يتلا ةغللاو

 ناف.انّسسلا ةقلأتم ةيب رعلا ةراضحلا تناك مايا امبنم ًاراشتنا رثكآ

 نيب + حتارلاو يداغلاو « دراولاو رداصلا اهب ملكت, ةيبرعلا ةغللا

 لك دادزب هقاطن لازي ال ىمالسالا ندلا نا 5. دنهلاو شكارم

 - « :راطقالاو قاف آلا دعبأ ىل مارت موب

 ( كب قوش دمحا ) رصم ىعاشل (1)

 0. 1ع ا3هدد, آو 01! ودانمصس لعدم قطعوطعس (؟)
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 .ةليقملا وأ ةرضاحلا بوعشلا نم دحال كلذ ىنستب ناتاه.هو

 مالسالل ةقنتعملا وأ برعلا يف ةحمدنملا تاعاملا تناك ام ناعرسو

 هطخوأ هتفل مالسالا نع ذخأتو ابطخ لمهتو اهنغل ىسانتت
 لجأ برعال حسفب لو مالسالا اهبفرشتنا عاقصأ ةعضب الخام
 ةينيدلا ءايشالا ريغل اهبف المعتسيل مهطخ وأ مخل اهيف اورشنب, ىتح

 . ةدعاقلا هذ ل ىنثتسم اولعج ال ىتح

 هدم هضم 0 جب ياا



010 

 وفدا

 يبرعلا طا راشتنا نع هانرك ذ امه سيبللا "يراقلل نيبت

 يف ًادج نيلياق دارفأ دنع الا مالسالا لبق ًاقورعم نكبملهلا
 هرشلو ها مالسالا ءاج َىَح مٌمدلع طوبضم ريغ اكو زاحملا

 طبضو عورفلا هنم تعرفتف ىهنو قرت نا دعب نيماسلا نيب
 برعلا ةريزج ريغ يف رشتنب ذخأ ذئنيحو«لماكلا لكشلاو طقتلاب
 : بيئرتلا اذه ىلع مالسالا راشتناب

 يذلا يبرعلا ملاعلاب ةفورعملا ةيمالسالا نادلبلا يف : ةلوأ

 نم ًاتويلم .٠ نءرثك أب نوردقيو ةيبرعلا ةغللاب هلهأ ملكتب
 . سفنالا

 فرعن ةيح تاغل اهله أل يتلا ةيمالسالا نادإبلا يف : نان

 دقو هريغ نود هل 9 تذل اين يمالسالا ماعلا تاغلب

 : يما عب رأ ىلا تاغللا هذه انمسق

 رثكأ اهنم انرك ذ دقو ةيكرتلا تاغللا يهو ( ىلوالا ةعومجملا)

 ىلا ةيبضلا ناتتكر نددت ماقت قاد نيك ةقل 9 نم
 . دوسالا رحبلاو ةناتسالا يبرغ

 , اهنم انركذو ةيدنحلا تاغللا يهو ( ةيناثلا ةعومجملا )

 قرش نم دنمت م قلمو ايزيلام ىلع لمتشت هب 5 تاغل
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 هيش بونج ىلا ايالج لابج يلاعأ نمو « دنسلا برغ ىلا دنهلا

 . ل1كركدلا ةرب زج

 ؛ اهنم هب بتكتو ةيسرافلا تاغللا يهو ( ةثلاثاا ةعومج ا )

 ش . ناربا ةيضه لك لع نيكس تاذل

 أهنم هب بتكيو ةيقيرفالا تاغللا يهو ( ةعبارلا ةعومجملا ) مث

 ىلع لمتشتو اهيب رغو ةيش رفا يلام يف ةقرفته تاغل ؛ نم رثكا

 عيماجملا عب رالا هذه يف هب بتكت يتلا تاخالاف .اهطساوأو اهيقرش

 ددع ردّ ايلا ةدرعلا ةغللا ةفاضاب و ؛ ةغل نينالثو ىدحا م١ غلبت

 رشتتا هناف ةلمخجا ىلعو « ةمسأ نويلم ؟؛موحمن ًاعيج نهم نيملكتتلا

 رشتتا دإب لك ةغل هب ىتكت' تراصف ةيمالسالا مالا ام

 .:مالسألا ايف

 4 كحو نسل حس وس

 هلل دجْلاو ىبتلا

 35 7 كد د ةج

 ١م م م7 |( حد ص د قام مح صم



 ةحفص

 »5 باتكلا هم

 0 ةمدقملا

 يبرعلا طملا خيرات يف ةكلذف
 “ مالسالا لبق ةءاتكلاو برعلا
 0 ىبرعلا طخلا لصا

 ه  ىبرعلا طخلا ةاسلس لودج

 اه ةييرعلا فورا قاقخت ا وكما
 0 مالسالا دعب يب رعلا طخلا خيران

 ١١ يف ةيبرعلا مالقالا فانصا

 7 مالسالا
 19 نالا ةلمعتسملا مالقالا

 54 ابميترتو ةيب رعلا ءاحملأ فور>

 بم  ةيرعلاب ةصاخلا فرحالا

 "1 يف رعلا طخلايفتاكرحلاو طقتلا

 ىف تاكرملا

 "1 ماجعالا

 | هاجصاو ةيب رعلا ةباتكلا
 56 ر 7

 ' اق روطسلا

 هراشتلاو يبرعلا طلا

 يبرغلاو قريشلا ماعلا 6

 ما ةيمالسالا ةراضحلا ِف كيه

 3 هاوسو يتالسالا ندولا

 بتكت لا ثتاغللا

 3 1 0: 37 نالا

 ٌيكرتلا تاغلا١ )١(

 - ةينامعلا ةكرعلا

 4١ (ةيرثتلا) ةينازاقلا ةيكرلا

 3 ةيمرفلا ةيكرتلا
 4* (ةيئاجونلا) ةيساراكلا ةكرتلا

 5 ةيرذآلا ةكرتلا

 44 ةيناتسغادلا ةكرتلا

 3 ةيسك رجلا ةكرتلا

 20 ةيغروشروالا ةكرتلا

 4 ةيافحلاةكرتلا“ ١"

 5 ةيكلا ةكرللا
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 ةدفص
 هاآ ةيكب زو الا ةكرتلا

 ه١ تاغالاو ةبرذ_ثكلا ةكرتلا

 ىرخالا ةكرتلا

 م رطررلا تاغللا (؟)

 1و ةيناتسدنملا ةيدروالا

 هه ةيناتسدنملا ةمدر والا

 هه ةينيكدلا ةغللأ

 3 ةيريمشكلا ةغللا

 0 ةيدنسلا ةغللا

 5 ةكنتاجلا ةغللا
 ها/ ةيقلملا ةغللا

 5 يواحلا ناسللا

 مسالا تاغللا (")

 1 ةثدحلا ةيسرافلا ةغللا

 "< هعورفو يسرافلا طخلا حيران

 3 ةيناغفالا ةخالا

 38 ةيدركلا ةغللا

 07 ةيناةسخوابلا ةغالأ

 مفي رقرلا تاغللا (1:)

 7١ ةيحلشلا ةب رمربلا ةغللا

 فو ةيلئابتلا وأ ريربلا ةغللأ

5 

 ةححفص

 لت 2 هعورفو يبرغملا طخلا حيرات

 ُْْ ةبب ونلا ةغللا

 م ةيسوحلا ةغللا

 3 ةيلحاوسلا ةغللا
 مى ةيشاحلملا ةغللا

 3 اهريغو ةيشيإلا تاغللا

 | راشنناو ةيشوكلا ممالا

 0 / ةيقيرفأ يف يبرعلا طخلا

 همس رمرملا تاغللا (5)

 | اهريثأتو ةيب رعلا ةغللا ةيمهأ
 ( ينالسالا معلا تافل يف
 ل ءاصحالا

 ٠١١ اعدق يبرعلا طخلا راشقنا

 ايوروأ يف

 ١14 ةحينلا

 ١١5 ةيب رو الا تاغال أو يب رعلا طخلا

 ١١5 نيييلقلا ةغلو ردا طفلا

 ١ ١٠١ نيصلا يف يبرعلا طخلا

 0 ( ةظفاحتو نايدالا
 | طوطخلا ىلع مالا

 +١١ يلرعلا طخلا اهمرو ىتلا طوطخلا
 ا ' ةمالخلا
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 (رداصملا )

 يف تدرو يلا ةيجئرفالاو ةيبرعلا بتكلا ءامنأ تسرهف

 : تاةيدضلا ف اهركذ بدسم ةبئرم هشماوهو باتكلا اذه

 يديوج ذاتسالل برعلا دنع ةغالاو خئراتلاو ايفارغجلا قايم

 ٠١ و 5١و/ا٠١

 اش كلذ ةوتللا فنك" 2

 موو يدنشقهلق ةملقلا ىثعالا حبص

 ؟7فودحو؟ ٠ ]نعجن ءامردةانع لع هلم ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 8 كضان كب ىنفنمل ةب رعلا ةغللا ةامح 3 بدالا خيرات

 0 يديهشلل باتكلاو ةياتكلا

 هاو ناسنالاو ناويملا ةايح رع يف ناهذالا ريونت

 * يطانرفلا نايح يبال كارتالا ناسلل كاردالا
 15 كب داشرل ايسورلا يف ةحايس

 4 يسكرجلا كب لاك دم ةيسكرجلاةذللا ابفلا يفةيسدقلاتاماهلالا

 بجو هج 1ةمعوتءاهمعلنم 13:ةامصسصتعم ةيناطي ربلا فراعملا ةرئاد

 64 نوبول فاتسوج روتكدلل مالا روطت رس

 !ذاةصللمد0, دروفدنالبل ناليسو امربو دنهلا ةيفارغج

 6 (6ءعموتدرحاطإت هآ ملتقي اةايسضحم ه0 (بعزاهد



(145) 

 د امسو 7 او ةي يف رملاب هيمورج هاتوا نة شلاو نير اقلاو هن جوعا ةنللا فل ا ةيسومرخلا

 1[دولسعت كتسرد] 1ع عمر صحقل' 0 طتضسعانفامستر 17 هتسزولد

 هه هع قمسوطتع طل صن كامل

 هم كيب تدوح اصل والملا ةما

 "و ىرماعلا ىسح ىدنفا دمحم بابلالا ةهز

 ع١ ]ع نكماعإز فك آه هيليكشالل مالسالل يداصتقالا زكرلا

 [:نوزاتمس ةءومصماننع ([ع !'[هلوصح

 ةيقرشلا ةديدحلا تاقرفتملا يف رفشل رحنس ناطلسلا 9 ها

 6 كعطعأإءخر 1 ةطاعمتن لم "نودع ل اتلاف 5112021,

 ٠.١ يدلاخا اشاب نيدلا ءايض ف سويلة ب دركلاةغللا وحن يفةيديمللا ةيدحلا

 نب 2 كب تفأأر ليعامسا ذاتسالل نادلبلا طيطخت يف ناييتلا
 7 مل ]دز ءانمصمرال هآ ]هلو مالسالا سومأق

 ب نودلخ ا ةمدقملا

 ةيقرشلا ةديدجلا تاقرفتملا يف سادومل يبرغملا طمللا ىلع ثحب

 الم مه نعممر, ]هدول هيلع ]عضال ع طآ]مهمط ثطلصع لمطك

 ]معو مامات قالح ل[1نلم معد هزت هتافات

 [3مءوصت عر, مس لع اهصعاتنع ةهيئسربل ةيبرعلا ةغللا سورد

>72 : 0101 

 م6 ( ططخلا 0 يزب رقم ا خيرات

 م١ فطتقملا

(195) 
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 3 يرتساك يد يره تنوكلا مالسالا تناك"

 رع ( نصنب ور ةمالعلل اهيف ةلاقم ) رشع عساتلا نرقلا ةلج

 1 دنارف ليباربمل ركسغدم يف مالسالا

 خسنلا ىلع تاظوحلم . يثاحام يب رع طوطخم نع اينيمار ةريس

 ["فححصلم اذ انهعصلع لع اخهصنمتف كئارفل يثاجلملا يبرعلا

 ل وردرعنو ند ملام ءنلأ مطعولطأءم-لاواعدعطعر ز. ققاقأن

 مل 1902.5 هاعد دب" ]م [تمدقعض مانمم ةسطتعم طآها نوعا هن

 م4 دب ْؤملا اشأب قداصل شدملا ةلحر

 يو تسوك روتك إل ةكدحلا ايقرفا تاغا
 1[ ل. حما, اطع ق1نلعضت ]مصفف عع 01 لل ءو

 اهو ه٠ ةيماسلا تاغللا ةنراقم لع يف قرود د ارق اع

 9 اذنه نر وب نتبكلل رره ةغل مجم

 كب ىعور مو>رملل برعلاو ججرفالا دنع بدالا مع خسران

 ٠و و يدلاخلا

 أشاب يكر دما ذاتسالل ةلاقم « ةيلقص يف نادملا ضعب نع ةلاي

 ٠١ ظ ديؤملا ف

 3 لاس كب دو# ذاتسالل نوماسملا حايسلا

 ا ليجولباب اهرشن ودايما ةعومج
 [دةلطام عئار( ه]]نءانم» لع '[1'ععامد كلر ونصت 5



(1407) 

 لاوحا ضعب يف نيدهاجملا ةفحن » ىمسملا رابلم يف لاقتربلا خران

 ١1 « نييلاكتربلا

 يبيلص روتكدلل ممنايدو مهتعي رشو وروملا رات يف ثاحبا
 ل. ق1. كواءعطر كامللعت زد ةطامدعو طلال, ]قلك ةلتعأ

 لح "عال

 (١ فا يبأ نبال ءابطالا تاقبط

 3 يطفقلا نال كالا

 الو (0طمسمر آم !ةن1ع !ة؟دصانص نوراشل ين زيبلا سفقطلا

 سو و رييسأمل قرشا خسران

 2 نويل ف اةسوجت ودك ىلإ ةيفعلا ةراضم
 ]زر (نمامنتع آم ا3ود, آم (21 1[ ةولتممل لعد لصضولط عد

 اذه ثحابم يف اهلع اندمتعا يتلا بتكلا مآ يه هذه

 ةيبرغلا ةنافوستلا قيقا ىلا اهيقراط ع ضو تاتكلا

 . هريغو سيتقملاو فطتقملاو لالهلاك تالهملاو ةيحيرفالاو



)١48( 

 مان سم

 مه( باتكلا اذه يف ةمهملا مالعالاو داوما اجد

 ) 0 مجعملا فورح ىلع بترم (

 ةحمص

 *« »ع
 ١ ةعببصأ يبا نا

 ِ باوبلا 3

 70 نودل> نبا

 ا يطفقلا نبا

 ٠ه 2 يخسنلا طخلاو ةلقم نأ

 "7 تاكرملاو يلؤدلا دوسالا وا

 ةغالا وحنو ىطانرغلا نايح يبا
 4 ْ ةكرتلا

 كارتالا

 م ١ ةيوللا يف برعلا»و («

 ازميوزه ةاتكلاو 0

 م ( قر تاراجألا

 ١ا1اولاما

 43 نوملسملا شايحالا

 قلاب هب ودكملا نوبقلا ناجل

 م. ايلاطي ا يف يشسنلاو ينوكلا

 ممالا اهدي زب يتلا فرحالا ©

 ىف يب رعلاءاحمل أ ىلع ةيمالسالا

 تاغللاو ةيب رعلاب ةصاخلا فرحالا

 "و ىرخالا

 44 ءاصحالا

 ٠ أشاب 3 دهحأ «

 ام كب يفوش «© #

 م اشاب لولغز ىحتف («

 ١1 ةيردأ

 شماهلا يف ةحورشملا داوملاو ءامسالا ىلع لدت(«)ةمالع(١) ٠



 ىلع ممألا ةظفاحو نايدآلا
 "١ طوطخلا

 ٠١ اهفالساراال اهخسنو ناي دالا#

 امدو 4 ناحيبرذ"

 + ( هللا ةبسنلا ) ناحيب رذآ ©

 + (ةيناحيرذآلا) ةيرذآلا
 اب ةيدنهلا طوطخلاو ينارآلا ه
 ةيمارآلا
 /©١ (تاحهالا) ةيقرشلا ةيمارآلا

 هاثرو امو اهطخو ةغللا ) ةيمارآلا

 اسال 2 طوطخلاو تاغالأ نم

 اوسو ١١هوااإ+«

 +١ (ةيبرغلا اماسهل) ةيمارآلا

 ١ ةيوناملا ةيمارآلا

 ٠١ ةنورا

 944 نيتنجرأ

 همز ١ ( ةغل )ودرالا

 م.١وا/4 برغملايف ةيجيرفالا ماقرالا

 16 ايدروأو ةيب رعلا ماقرالا

 ١٠١ مهفورح ةيكرتلاةباتكو نمرالا
 مه؟ ( فورملا ) ةينمرالا
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 ا4١وك1 وه# (تاغللاةبرآلا

 االول انابسأ

 طخلاو ةيلونايسالا

 التو ولا
 طخلاب اهتباتك) ةيلوينابسالا

 ١ ( يارا

 اه 0و1 ةياتسالا

 ةينمرالا دئارملاو ةناتسالا

 م ةينانويلاو

 ةلرفاما هلا رع وديع ةناتحألا

 | ينارعع اهفرح اهسف

 ةبوتكملا تاعوبطملاو ةناتسالا
 ١٠١١ ينانويلا طخلاو ةكرتلاب

 4 ناخاركسا

 0 ايلارتسا
 نو ةياتكسلاو داهح نب قاحسأ

 80 -ةيابقلا ةلئاوبألا»
 ١٠١ه  ةيناملالا ةيليئارسالا «

 ١١ه ةيسنوتلا ةيليئارسالا ©
 "١ ةيب رعلا ةيليثا يالا

 ١٠١ه  ةيسرانلا ةيلئارسالا «



0) 
 ةحفص

 ١٠ نقترب لوطا

 ١١ ان روسو رصم لوطسأ

 14 ) يم زريكما] رانوطتنا

 ١41١و |مسس مالسالا

 يف رعلا طخلا راشنت اومالسالا

 ةغالأو العربية  ١0 وم؟١

 ١ هل ةقثتعملا ممالاو مالسالا

 .٠ رصم يف هريثأت مالسالا

 ا١٠ نيييليلا رئازجو مالسالا

 04 نيصلا يف مالسالا 5

 ”١ نيصلا يف مالسالا

 45 ةبب رعلا ةغالأو مالسالا

 1١ ىلرعلا طخلا رشنو مالسالا

 1 ( طخ ) يلوبمالسالا
5 

 |١مالوا؟*و115و4١1 ةئروشألا

 نال امعالا#
 ناهفصا *»

 ٠ وا؟ا١

٠ 

 ا

 ؟/. ةيب رعلا فورا طبضو ماجتالا

 (ةغللا) ةيمحالا 117و١١و١١8

 ةحفص

 0 ةنواحلا دادعالا

 هاو (ةما) وع

 ا١4و ؟عوالا اش رفا

 0 ىلرعلا طخلاو اي رفا

 41١وةةوالا (تاغللا) ةيقيرفالا

 (  ١١ كاللا ) ىلع لضفالا

 49ووهوكالو _”ا١ ناتناغئأ

 < ( ةغللا ) ةيناغفالا

 ١٠٠١ نونيفا

 ١ اهفانصاو ةيب رعلا مالقالا

 او نآلا ةلمعتسملا ةيب رعلا مالقالا
 ٠١ يطبقلا مقلاو ةينانوياا ءاب فلا

 ١٠ةووم انامل

 ١٠١6 ىباريعلاطخلاب امياتكو ةيناملالا

 ١) 2 (ىرخخالا) ةيرعالا
 ه0١و 85 ىلرعلاطخلاو ةيرحمالا

 5٠١١و ١٠٠٠و ه4 اكرما

 لكل ى رعلاطنملاو ةيشوكلا ممالا

 6١ يلوضانالا

 0 طابنالا

 ٠6 (مهتكلم ) طابالا «



 ةحفص

 ةيب رعلا ةغالاو ىل رعلا طخلا راشنثا

 !مرو 1 مالسالا عم

 . اتا
 م ايقي رفا يف ةيزماج الا

 مل؟ ةيب وألا ةغالاب سقم ليجبأ

 ةبوتكمهنم ةيبرغ ةخيست ) ليجتألا

 ( ىلاي رسلا طنخلاب
 الكود ١؟وا١١٠ سلدنالا

 00 ظ ميلوكنا

 ١١١ طوطخلاب كربتلا ونايدالا لها

 م١

 مهشو أاسلرف بونج له |

 ٠١ ؟ برعلاب

 84 ةساوأ

 همو ه*؟ ةيناتسدنملا ةيدروالا

 48 (ةيزيغرقلا ) ةيغروبنروالا

 ١٠و انوروأ

 44 (اهؤالع) «

 او ( اهماغل) «

 ك3 غروشو روأ ©

 هآ ( ةمآ ) كبزوالا

 51 ةيكبزوالا

01) 

 ١5| هنو

 ه٠ (طخ ) يروغيوألا
 ١١ يىبرعلا طخلاو 2(«

 0 ةيب رعلا ةلابالا *

 ١١ (رح ) هجحا

 60ه نارا

 اسد ( مالسالالبق اهنقل) <
 ١4 (ةضه) («

 16 ايلاطيا

 ٠١7 (اهيف برعلا حوتف )ايلاطيإ

 ٠١١ (اهق برعلاراثآ) «
 اهمفةي واكل انويقل ا راخجا )

 ٠١١ ينسنلاو ينوكلا تلا
 ل هزيشبأ|

 د قير

 *ب 1<
 0 ( ناطلسلا )رباب *

 66 همأث رباب

 ةعومم هرشنو لا
 ١1 وداجلا

 اسبوا؟+وا١هوا١؛4 ةيلبايلا



6) 
 هحح وص

 ١8 سب راب

 ه+  (ناسللا ) يريكشابا

 يهل (ملقلا ) يللابلا

 م يب رعلا طخلاو رايلابلا

 9 | (ةمآ) ةحللا

 ١46 دوسالا رحبلا

 4 يراخ

 ها ( ةغللا ) ةيراخبلا

 3 هن وتخيلا

 ب ليذارإلا
 55 ريربلا

 7” مالسالاو (

 ماما هراثدناو (ق) يريربلا
 و يبرعلا طخلا

 فو هن ريربلا

 7/1 ةيحلشلا «

 33 ةلئاقلا »

 لل ( لاغتربلا ) لاقتربلا

 .١6 ينازملا طخلاو ةيلاقتربلا
 4٠١١و ٠١ ؟ ( ةئيدم )ودرب

 ١٠١٠  هزمر ( تابن ) ىدربلا »

 ةحفص

 ١٠ءوو١٠؟ (ةكلمم ) ةينوغر

 4 ةقر

 15و ورب

 ١٠؟ نوسناز

 ةيناغفالا رظنا 3 وتشبلا

 ١٠١٠ همر ( تابن ) نينشبلا «

 3 ١

 مع ةيب رعلا دالتلا

 ١؟9و7١١1و١1١1١( راغلبلا ) ايراذلب

 ٠١؟9 ةينيتاللا فورحلاو يراخلبلا

 ا ناقلبلا
 ةةوالءو_ثاودهال ناتسخواب

 “م  (ةيشولبلا ) ةناتسخوللا
 18 ( تاحهللا ) ةبريميلا

 ا ( هقطن ) ش

 ها باحنب
 07١ ( ةلود ) نب رم ىبب

 ١ وأبي ©

 ١ ناوابم ©

 ١ماودجوت؟ ( طخلا ) يواهلا

 لف ( هعاونأ ) « # 



 ةحفص

 ١و ( هلكش ) يواملا

 امدوا م اوتالو(ةغللا)ةءواهملا

 ١١١ مهطخ ىلع مهظفاحمو نو ذوبلا

 ١١189١١59١١ ١كسرحلاوهنسوبلا

 1١؟(ةب وسلا ةموكحلاوابلها) «

 ١١ قويفافولا
 71 ( ناسللا ) نوجييلا

 ٠ ( ةنيدم ) انسب

 14 قيمبلا

 *« تاع

 5 (ةجهطل) ىليران
 8 ( لقا ) ىتبتا
 0 رثتلا

 5و ( ممدالب ) 6

 2 ةيكسنملا همي رطلاو )2

 2ك ( مهتئاوط) 2

 ١٠١ (ةأروتلا ةعط ) تولغارتت *

 «1(ةغالا) ةينازاقلاةيكرتلاوأةمرغتلا

 ا أينرح

 ١1١ ف

 لح ( ملقا ) ير رحتلا

00 
 م0 و

 ١6 يرمدتلا

 ١١٠5 واندنجم ةغل يف ليسأرلا

 ٠ كرلا

 امعووموهأ ناتسكرت

 ١؛١وا؟؟وه١ ةينيصلا («

 3 ( مهغل ) ناكرتلا

 هروب ( ةينامعلا ةغللا ) ةيكرتلا

 و١اااو؟"ا١

 ١١ يربعلا طخلاب اهمباتكو «

 ةينمرالا"كفؤرااب اهنباتكو 6

 ةينانويلاو ١8

 ١؟9ةينانويلا فورا اباهباتكو «

 ١.١ ووو وهكولال(تاغللا) «

 4” ( اهي رعت ) ةيساقوقسنرت ه

 4 ناوك نوست

 طا عك ىلا تاغللا دادمت

 ١ ١4١ يب رعلا

 سو 1 (مقلا) قيلعتلا

 "55و 56و 54و

 ه١ (ةليبق ) ةكتت
 7( ريربلادنعاهلصأ ) تغزام ه

 مف



8 
 ةحفص

 5 ( ةجهل ) تغزاع
 7 (ةحشل) تكشام

 7 وتكمم

 4 ينامورلاندملاو <«

 8 ةيئاحطا مهفدرحو كراوتلا *»*

 "و1 ( لق ) عبقوتل
 ١؟5 ( ةيب رعلا امهجرن ) ةاروتلا
 ا 1( ةقالا مرو
5 3 

 اهتباتكو ةيب رعلا اهتحط ) (

 ١ام؟ةواعو ( يربعلا طخلاب

 ات سميتلا

 45 ( اهعباطم ) اروش ناخروع

 *« ثا«

 "0و 180 ( ملقلا ) ثلثا

 ١4 ( لق نيثلثلا

 اجوو لام ةيدوعلا وأ يدوملا

 * حج »*
 ها ( ةغللا ) ةيكتاجلا

 هوو هملو هال ةواح

1 
 أ

 ةحفص

 6م ( ناالا ) يواحلا

 3 ( ةجح ) ةبواجلا
 مهو مالو 5 دئارف ليث اريج

 م4 ( هانمم ) ينريملا

 ا١ال؟و1 دوسالا ليجلا

 ١١ نويقاتحلا

 ١1 ةيهءاسلا تاغللا لودح

 3 نك رجلا

 3 ( ةغللا ) ةيسكرجلا

 ١١ةيب رعلا طخالاو « 0 ةدب رح

 5 رمقلا رئازج

 ا ينالجام « »

 هال كولملا «

 هذ رار

 ةيلحاوسلا رظنا ةينارزحلا

 ,ثيوو#سب  (دالب) ةريزجلا

 5 برعلا ةرب زج «

 ») ») ١6

 اهمرو ىلا طوطخلاو « («

 ١٠١4 ابيف يلرعلا طخلا

 ١١6 ( ةمدقلا شبحلا ةغا ) زمج



 ةحفص

 ها١و 45  (ةغللا ) ةيئاطغجلا

 ب ( مق لياحلا

 ا 2 (طخلا) يللا
 ٠6 ةونج

 ه. ( اهيف ةيب رع دوقت 1

 5:١ اشاب تدود

 امو ه4 نو وا فاتسوج

 ها (روينسلا) يديوج

 ١٠١ا/لو٠ )» «© -

 م4 امج

 ٠١١ ( يزيلجتالا خرؤملا ) نوبيج
 *« ح »<

 بمس (  طاطخلا ) نامع ظفاح

 مك  (اهيف نوملسملا ) ةشيحلا

 او ( هعورف ) ىثبملا

 16 فايل فران
 ٠ برقلا ىفح
 سا (ديهع ) ةيمالسالا ةراضحلا

 69 ةواجلهأ دنع ءادملا فورح

 "0 يف رعلا طخلا يف تاكرملا

7 

 ١ (ملق ) مرملا

 دفع ةيجصرفالا فورملا

 فو ةييلصلا (

 ( اهقاقتشا ) ةيب رعلا «

 "4 اهييتربوةيب رعلا ءاجهلا فورح
 ل ةيطبقلا © |( *

 4١١٠و ١١ة(ةيمرضحلا ) ير غح

 0 يلا

 " ( طاطخلا ) ها دج
 ا"؛و4١١  (ةغللا ) ةيريجلا

 مكو ا/ه يا ربو

 م 21 ةدوخ
 64و م؟وم؟ ( ةغللا ) ةيسوملا

 065 نكدلا دابا رديح

 م ( طخلا ) يريملا

 « خا
 58 ( دالب ) ناسارخ
 4 (ملق) جافزخلا |

 7 يلوينايسالا طخلا

 ١١هو 5 ىجرفالا ى»

 ٠١ قيرفالا ى»
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 مه

 ةحفص

 ٠“ يطرقلاوا يسلدنالا طخلا
 7” ىسنوتلا «

 “6 ينادوسلاوا ىتكبملا «

 7 يرئازملا «

 مسدوجم ينامورلا )»

 م١٠و الةوالل قاؤوعلا )»

 8 ( هلصا ) يبرعلا «

 , . ملاعلا يف هراشنتاو يبرعلا طخلا
 3 يبرغلاو يقرشلا

 هرب زج 2 هراشتناو يي رعلا طالا

 ١4 رصمو برعلا

 مالسالا لبق هراشننا يِ رءلا طخلا

 ١4 ةهدعبو

 يف اعدق هراشنثا يبرعلا طخلا

 ٠١ ابوروأ

 قرش يف هراشنتا ىبرعلا طخلا

 ١ذاوا٠ ايوروأ

 ١١مالسالا دعب هخ راثىب رعلا طخلا

 ارو ١0 (هريس) » 9

 ةيمالسالا بوعشلاو ىبر علا طخلا

 ١١و١٠ ناقلبلا يف

 ةحنم

 ١ همه رات يف ةكلذف ىب رعلا طخلا

 لدي نيصلايف © (

 1 سراف يف ©« 4(

 لع هب حترفالا ةباتكو «© («

 ٠ ةكولملا مهئابم

 ىلع هب مترفالا ةباتكو ىب رعلا طخلا
 ١٠١ مثدوقت

 ١١9 نيييليفلا ةغلو ىبرعلا طخلا

 ١١ةيوروالاتاغللاو « («

 0. ةكرعلا ©« « 4«

 ١١ه يريملاطخلاه:ثارو ©« «

 ١٠١ طوطخلانم هثروام © («

 7 بوالمو الل  ىسرافلا «

 70 ( يسلدنالا ) ىطرقلا )

 7 را

 01 يفوكللا طخلا
 ١١ هتيمهاو هلاكشا ©

 1 هلامه < 6

 9 (هاكش) © («

 ١١ (هلكش )ليما © هو

 70.0 ةيدهملا طخ



)189( 

 ةحفص

 7 ىطبتلا طخلا

 "وال ىجسنلا «

 ١6 ةلقم ساو «© 4«

 18 هراشتناو هلاعتسا

 ها / ةيدئسلا ةغللاو ىخسنلا طولا

 )»ع )»

 +١ ىب رعلاطخلا اهمرو ىتلاطوطخلا

 الام نايدالال ها كربتو : «

 ١١7 ىب رعلا طخلاو ةيدنطا

 ١6 ةصالخلا

 التو ( ةغل ) ودايإخلا

 ١ (اباكش) «

 ١18 يلاقترملا )»

 45 مرزاوخ

 كسرحلاو ةئسوبلايف « تاح ولا »

 18 ىب رعلا طخملاو

 ه«دا#»#

 44 ةيناتسغادلا

 6 ( ناسللا ) يدنابدلا

 ندا ) مالا دنع ةءاهسأ ) ةلحد 3

 .: (دلب )ردا

 ةحّمص

 ه1 ( ناسالا ) جردلا

 1 ( ملقا ) ىشدلا

 ١٠١١ (هلكش) نيملسملا تاوعد

 هه (هلظفل لصا) نكد *

 ١41١و ه5 ( رم

 هم ( ةينهكللا ةغللا ) ةينكذلا

 5 قل
 5 ةيلقاندلا «

 ما ( اياها ةغل ) ةلقتد

 4١ (ةما) هلقد

 وسو اهفالسا راثآو لودلا «

 ١٠ ةبومالا ةلودلا

 ه4 ةينامعلا )

 7 ةيدحوملا («

 ١ (ق) جايبلا
 اماوا#٠ ) ملقلا ) قيطومدلا 0

 تاغللاو طوطخلا راشنناو نيدلا

 اهتاماو

 مقل ىناودلا

 فعرف .( لقا ) يلإلا يناوبدلا

 وخل

 "؟اواأك



 * را
 1. (طاطخلا نيدلا مب )يدنوارلا

 6 ( كاللا ) راجر
 ١١ طخلا رشن ىلع هلع لوسزا

 1 عاقرلا

 الواو ( لق ) عاقرل
 "00 ( طخ ) ةعقرلا

 م8 ( هتحايس ) لبور

 م نصنب ور

 ١١كاواأ٠ءم يدلاخلا كب ىحور

 ٠١5 وو5وه؟وهاو؛44 ايسورلا

»2 2 

 ١١هوال١ اينامور

 ١١١ ٍلمورلا

 0 (رع) نورلا

 0 يرلا ©

 4 (ق) يسايرلا

 ص يناحي را

 4 نييلزق نسج

 7 ( دال ) فيراا ©

 لل 00 (ةيهلا)ةيفيرلا

 (ملقلا) يرماسلا

 *«زر#
 ١1 (يواماالقلاوهعابتأ) تشدارز
 اما ةيواهملا ةغالاو نويشدارؤلا

 1 ا م ) روذزلا

 0 ابمسأ لصا رابجنز ه

 هب )»

 مهو 4 ايراقز

 06 جوازا

 ١8 هناتكو ( هيقفلا ) نيدلا نيز

 ( سر
50 
 ١١4 ةيماسلا تاغللاو حو نب ماس

 ١1 يرماسلا

 ١

 ١14 ( تاغالا ) ةيماسلا ه

 ١١٠١ (اماغل لودج) «© ه

 او 5

 ما (دلب ) عوبسلا

 14 ( لق ) تالجسلا

 5١و١1 برسلا



 ٠م

 مهفورحي ةيب رعلا مهعباتكو ناب رسلا

 اكو ةناب رسلا

 2 (رقلا) ناوبتلا

 ١١ه هيمسقو يلاب رسلا

 ١سم ( نآلا اهاباقب ) ةيناب رسلا
 فا (ةغللا) 6«

 ١ يناب رسلا يلج رطسلا
 ١ ةاروتل اهتم رو عوق كيعس#

 0 يراعقس
 م وطقس

 ما (مهها) ت

 م١ تالب ©« هم

 ؛٠ ةيسرافلا بادآلاو ةقجالسلا

 9١١و١1١يب رعلا طخلاو ةيفالسلا

 (٠ .٠# ناطلتلا) ها
 هأ داق رمس

 ١4١ )ه5 دنسلا

 هم واالملا ةغلو ةيتيركنللا

 هونيبواخلاتاحطو

 ١١ة(اهانعموابفي رعت) ©«

 3 لاكتلا

0 

 مهطخ لك 0»

 0 ( ةدنسلا ةغللا ) ةيهدنسلا

 ( دالب ) لحاوسلا *

 (ةغل ) لحاوسلا |

 ةيلحاوسلا |

 (ةغل) 4«

 نادوسلا

 يب رغلا )»

 يرصملا )»

 ٠١٠١و ملم

 دل

 م4

 نودع

 دا

 ذل

 أمف يبرعلا طخلا هن ف ( أب روس

 ( طوطخلا نم

 ( ةجهللا ) ةيسوسلا

 ( ةمآ ) وهوس

 ديوسلا

 أرسي وس

 (ةغللا) ةيرييسلا

 (ةحمل) يكيريس
 راغاني رهس

 (ابايلا ) يناثلا ركسفليس

١1 

 الا

 ةهر/



)1( 
 ةحّفص

 3و اسساقوقيس

 * شا

 +١١ لترام كراش

 ٠١١ (برعلا براح )
 ١ ميسو هرج ماشلا

 4 ريبشلا ىساقوقلا دئاقلا ليماش

 + ( ةيبرعلاورو ةجهل ) ةيقياشلا
 ١١ه ىقرحش

 يف هريثأت ) يل رعلا رعشلا
 ابوروأ ( ٠ و١٠١١

 + ( طخ ) هينسكشلا
 كل ( دالب ) اوشلا

 * ص ع
 +١١ اهلك ةينيصلاوةبب رعلاب ةحفص

 ١١؛وا6١١ ( ةيوئصلا ) ىوذص

 ١4 ( ملا ) ىومصلا

 ةيلقص ١

 ١٠مىل رعلا طخلاواهدادرتسا «

 ٠١ ةيب رعلا اهندم ءايسأ ةيلقص

 ٠١5  اهف ينرعلا طخلا «

 هحبص

 ١١ ( ةغللا ) ةيلقصلا

 ١و8 ىبونالا نيدلا حالص

 يف طا لكش ) « ١

 1و ( همايأ

 0م (ةحطل) ةيدنصلا

 ا؟اوااوؤو٠5 4« ولوص

 5 (ةمآ) لاموصلا

 4و ( مهتباتك ) م

 ككل نيصلا

 ١ اهيف مالسالا 2

 5 مالسالاو «

 *ه (مهلكش) نوملسملا نوينيصلا

 *« ط ض »#

 ١١ ةياتكلاو نالحع نب كاحضلا

 ٠ اهقاقتشا ءاطلا

 ٠؟4وا*#* بشخلا ىلع ةعابطلا

 اهلثاع امو رثتلاو ةيكسنملا ةقيرطلا

 3 رصم يف

 ساب ناروط مماو ةيناروطلا *

 ١١ وسب (تاغللا) تاغللا »

 8 ( لقنا ) ريبكلا راموطلا |
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 ةححوص

 * ع ع »#

 ١ يالسالا ماعلا

 امج(مالسالا ل قدباكس) «» »

 ١40 ىبرعلا (

 سو كالملا دبع نب هللا ذيع

 0 ( طخلا ) يناربعلا

 ١؟ه هب تأغللا ةءاتك 2

 امالوا١ هوا ةبرجعلا

 ١١ ( ناقلبلا يف مهران ) قوتانعا|

 ١١؟١١91١91اب وروأ مهحوتف (

 ١4١ يل رعلا طخلاب نيملكتملا ددع

 ١ هيفىل رعلا طخلاهيروام قارعلا

 امالوا؟اوا١٠و١٠٠ برعلا

 م١  ةيونلا يف كارثالاو

 0 ميمسأ برعلا ©

 ١١9 مهف ةعدنلا ممالاو 0

 .١ ابوروا يف مهمدقت 2

 لح مهملود باهذ دعب ملاح 0

 ١مل ممراضحو 2

 ٠١6١ اسنرف يف مهحوتف 2

 7 مالسالا لبق ةباتكلاو 2

 ةحّمص

 ١١”مهطخم ةينابسالا ةباتكو برعلا
 اه يطبنلا ىلر علاوحيصفلا يب رعلا

 4١١و١١1و55و87(ةغللأ) ةيب رعلا

 ا١او١را؟*وا أع ؟واع او 2

 3 اهريثأتو اهمها »

 هو اهراثتنا »

 ٠١؟7  ةينابرسلا لعاببلغت »

 ١ ةبرماسلا فورحلاو , م

 ف حتفلا تقو اهريس »

 4 ناتسغاد يف »

 ١١و١٠ يناربعلاب اهتباتك د

 ٠١١4 برعلاةري زج ٍيفهتثرو ام »

 ١ <اير وسيفاهثرو ىتلاتاغللا »

 اسوس قارعلا يف هتثروام 0

 ١4١0 وا8 !منوملكتلا »

 ١ ةبواهملا ةغللا اهمثارو 0

 ١و ةيطبقلانم ناودلا لقنو 2

 ةيناوبعلاب هنم ةخسن ) مدقلادهعلا «
 ةب وتكم ةبب رعلا اهنهجرتو ةب رماسلاو

 يل ( ةبرماس فرحا

 14 ( لق ) دوهعلا

0) 



 (15؟)

 هةدححميص

 ا - مترفالا تاغل يف نيعلا

 ٠ (مق) ةبلحلا رابغ

 18 ( ]لة )رابغلا

 ه1 ( ةما ) الاغلا

 9١ ميدو مهماكس ()

 *« ف *
 0 باتكلا ةحئاف

 ال500 (اهبتكم )ناكيتافلا
 ١موو او سراف

 3 ( لقلا) ىسرافلا

 2 ةراقتلاو نآآلا هلاوتسا

 م هن رانو هعورف

 اسدوواسخوا*!١و5١  ةيسرافلا

 هام اهيف ةبرلاريثأت » د

 ١ ينارجعلا طخلاب اهنباتكا 2

 4١اووووت١ (تاغالأ) »
 ملوح (ةغل ) اجديدف

 ١ يب رعلا طخلا ميرات يف ةكلذف
 4 مهمسأ لصأ سرفلا *

 < يبرعلا طخلا رشنو »

 ١٠؟و ه5 اسنرف

 ةحفص

 ةيب رع ةباتك ) ىباثلا كيب ردي رف

 6م ( هريق ىلع

 ١١ ( قودشرالا ) نانيديرف

 !؛ يسايرلا هملقو لبس نب لضفلا

 ١ ( بقا ) طخلا كذ «

 ا نادغبلاو خالفلا

 معو م؟ ( هتالثلا) نويسوبلفلا |

 ها ) سويئمرا ْ يرش

 يولهملا رظنا يواهقلا

 م4 2( هتحايس ) نيلغوه نوف

 اذ (لاريمالا ) سوولاليف ©
 ١١ ة.نيييليفلا ر ازجةيمسلو بيليف

 هم ( ةغل ) نيييليقلا

 اكاوز1 8 (رازج) نيييليغلا «

 اكاوا6ه أنيق

 سر ( طخلا ) ىقينيفلا

 سبور هود: ( ةغللا) ا

 ١١ ١وو قيطوعدلاطخلاونويقينيفلا

 *« قا »

 4١ 2( ةيرثتلاةغللا ) ةيئازاقلا

 ب (رئازملا دالب ناكس ) لئابقلا



)15( 

 ةحفص

 ةي ريربلا رظنا ةيلئابقلا

 سوو اسل ( مقلا ) ىعبقلا

 سوو ةيطبقاا

 و اهنم ناوذلا لقتو 6

 ؟سعولاه  (ةينابتقلا ) ىبابتت

 ١٠؟98و9595 في رشلا نارقلا

 ادكواكاوا سو <«

 ١١ ىلرعلا طالاو «

 4 زعغرألا

 4 (ةيغروينروالاةكرتلا) ةبزيغرقلا
 10 مرقلا 0

 .١8 ةينانويلا فورلاو نويلنمرقلا

 4 ( ةغللا ) ةيمرقلا

 ١ى(ةءدقلا ةيلوينايسالا) ةيلاتشقلا

 ١ 3 ) م ( صصتقاا

 ١١ ةباتكلاو ررحلا ةبطق

 ١ال/ ) اهماسقأ ايسافمف »#

 /١ يدنشقاقلا

 2 (لئابق ) قازوقلا

 0 ةقيسر وق
 دول ( طخ ) زوماريقلا

 ةحفص '

 7.0 0 آو رمقلا

 *« لك »
 4 ( ةرمعتسم ) باكلا

 ىو. ةيراغلبلاو نيتاللا كيلوثاكلا

 3 سرك

 6. ( ناسالا )ىثئراكلا

 ١ وهو“ ْ راغشاك

 ١٠١ ( برعلا دنع بقل ) لماكلا

 لي (ةنيدم) نوتتاك

 +١ اهدحسم 4

 3 قاشتك

 “+4 (اهلكش)ةنسحلا ةيب رغملاةباتكلا

 “دل 6« ةيلاعلا « 4

 0 ةيرلا ةيفوك ةياتك

 8 اهنف روطسلا هاجئاو ةناتكلا

 هد. .-( يدم نكلاك
 هوو 8و1 ناتسد

 0 (ةغللا ) ةيدركلا
 ا (رقا) نرضكلا

 اله  (هلكش) (

 538 هاشنم 1
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 ةحفصب 2 5

 ههىجحصفلاةبواملاةجهلا ةعركلا
 0١ ( ةغللا ) ةيرغشكلا
0 5 

 05 ( ةغللا ) ةيريوشكلا

 او هعورف يتامنكلا

 م (مهنل) زونكلا

 كيش ل (روتكدلا) تسرك

 ١و وموم ( ةغللا ) ةينيناللا

 7 سوغال

 0 ( روتكدلا ) نعل

 الهوالو ( ةينايحللا ) ينايخل

 م يلرعلا طخلاب بكت ىتلا تاغللا

 ١١١ يف رعلاطخلاوةيب وروالا )

 ةيب رعلار ظنا ةيب رعلا ةغللا
 ١٠١١ واندنحم نيناوق وأ ناراوللا

 شكلالصفحةالاولىمنها١ ٠١

 4ك. فو نيسوأ

 *« ما
 نالجام ١18

 نو نوينوراملا

 هحفص

 ١و ورديسأم

 ١١ ةطلام

 8 ( ةغللا ) ةيطلاملا |

 0١و هال (ليبخرا) ايزيلام
 االوازو ( ةيمارآلا ) ةءوأملا

 ف يبأم

 ١ دنوالبم هأم # .

 ١١5 يلب رعلا طخلاو(ةغل) واندنجم

 ١ اهانعم (

 ١ اباكش

 ٠١١١ (تشدارز عابتا ) سوجلا

 ما ( مهنل ) سما

 م١ ( مدالب ) «

 5 قدح

 ١١١(ةينيطنطسقلاهلوخد) مئافلا دمع

 4 اشاب يلع «

2 44 

 1 يسكر جلا كب لاك «

 ٠ ملاس كب دوم «

 ١١ ةيمالسالا ماكحالا رصتخم

 1 )مق )راموطلا («



1 

 05 1 ساردم يو

 3 ” اهتنلو## عدم

 امور وج ش نك

 1 ثويلج

 4 ( لق ) عصرملا
 ١؟؟ ( هلكش ) نيصلا يف دحسم

 ينربج رظنا يشبملا مسملا

 ١ ١4 ةعابطلاو نيصلا وملسم

 ساو ٠8 ( طخلا ) يرامسملا

 سووا ( طخلا) دنسما

 مو 2( نيصلا ةباتك )رحشملا

 سوا ةباتكسلاو نامعفحاصم
 اكو ى؟ رصم

 45؟ ةبب رعلا ةغللا لادبئسأو رصم »

 ١١5 قيلغو ريا طخلاوامءاهك رسعم

 ١١4 اهيفىل رعلا طخلاهنلر وام رصم
 ١١6 يبيعم

 1 ( قر حتنملا

 0 يزيرقلا
 "6. دنا بئرنو ةب راغملا *

 ؟ه مدنع فورملا بيترنو )»

 وروملارظنا (نيبيليفلاو لسقزةبراخملا
 | هو هج ( دالب ) برغملا

 7 ( طخلا ) ىبرغلا

 مكوالك هك رات(«

 بو  (هطكش) يرثالا «

 7 هعورف 6(

 ها" 2( ةيفلملا ةغللا ) ةئكالملا
 49 والملا

 هو هال مهمفل 4

 !١١م8و 95 ايقيرفأ بونجيف («

 3 مالسالاو

 م شاحلملا

 م1 ( ةغللا ) ةيشاحلملا

 4.0١و 07 ( ةربزج هبش ) ىتلم
 ٠١ ةباتكلاو مرصع كيلملا
 الاول١٠ ةينامملا ةكلمملا

 ه١ (ىل رعلا طخملاو اهلهأ) وجني دنم

 او ىرهم

 او ياو

 ١ 4 كارمازملا
 بتك ةهجرتو ( ةلود ) نيدحوملا



 ا ةبريربلا ىلا نيدلا

 ١؟١و9١1١1(نيبيلقلاوملسم)و روملا

 ١١1 (هتمحرل) نوميم نب ىسوم ©

 ةحفص لكش )

 ١ ”17/ ) هل ىنسلف باتك نم

(« (« 

 14 يورطلا قفوملا
 ها ( ةغللا ) يالول

 44 هداز دنوخا ىلع حتف ة ارريم

 66. ( هناود ) ىلع ريم

 1 ( هقاقتشا ) ملل
 ةقرونيم

 *« ن
 "+  (بقل ) داضلاب نوقطانلا

 ١4 متكلم (طيبنلا ) طبنلا «

 اس6وم (  هاكش ) طبتلا

 ١اميوااه ( ةيطبناا ) ىطبنلا

 14 ةحيتتلا
 ٠١١ (روتكدلا ) ىيلص بيج

 14 ( لق ) خاسنا

 ») ةياتكلاو ١

 يخسنلا طخلارظناو 7 (ة)خسناا

5 ) ١51“ 
 تسلا

 ةح فص

 مامر هه( قيلمتسللا

 خا ما
 ١ ريف اهريثاتو ةينارصنلا +

 +١ ( ةيمارآلا ) ةينيطسلفلا «
 4 فوراا بيتربو مصاع نب رصن

 1 طقنلا عضوو «© 4« 6

 "0 يب رعلا طل يفتاكرملاو طقتلا

 1١8 ايورواراطقا ف ةيمالسأ دوقت

 ٠١59 ةيفوك طوطخم ةيجحرفا (

 نر ( روتكدلا ) ونيل *

 0 هنونلا

 هو (دالب) 2(«

 ١ ( ةغللا ) ةيب ونلا
 ؛#” ةيساراكلا ةغالا وا ةيئاحونلا
 ١ هقامتشا نونلا

 ٠١ ةرحهاللوالانرقلايفهلكش

 0. رحينلا

 اانا يووداف )كروب
 د ( ىناربع اهفرح اهمف

 * هر
 ٠١ (روتكدلا) دنارب دليه سناه

 ١ ( ذاّتسالا ) نمره



 و 4
2 
« 

 (ةحهللا ) ةيررهلا .
 م 9

 م4 "هبا ى## رره

 ممو؟؟و؟ ١و5 ( طخلا) ينواملا]

 ١ا١4وا ىو عووج وود دنطلا

 ١ ابمف يب رعلا طخلا ةرقام

 ١١٠6 (تاغللا ) ةيوروأ دنهلا
 ١؛.ووووم# (تاغالا) ةيدنحلا

 هبا ( ةغللا)

 ه+(امهانم٠)ةيدر والاوةيناتسدنطلا#

 م ىرتساك ى د ىريه
 6 ةدالوه

 ٠١م١ يبرعلا طخلاو ةيدنلوملا

 ١و١ ( طخلا) يتيطاريلا «

 ١و9 (طخلا) يف لغوريطا «

 *« يو

 ه والو ياداو

 4 ةدحتملا 0
 سو كالملا دبع نب ديلولا

 ١و يمصعتسملا يورأا توقاي

 3 ةيتوقايلا

 ؟4فورحلا بيئرتو ىناودعلا ىحي

 مي طقنلا مضوو يناودعلا نب حن

 8 ةيقاعبلا

 ا يل ومعي
 ١7 مطخم ةكرتلا ةءاتكو دوهللا

 ١١٠١ مهطخم تاغللا » »

 )ساب ( ةيمارآلا ) ةيلبابلا ةيدوهيلا
 الءوا1؟وا١ 0

 ١9 6 اعز ريع)ا ع «

 هر )»

 ( ملقا ) ىنأوبلا

 (فورحلا ) ةينانويلا

 سووراسعووم (ةغللا) «

 4و١

 كاووء؟١



 م

١ 

 5 ص 5 00 باتكل ا تي

 ءاينعل كالاو هللا تاتماراكف ارابقا مهتافلؤم يف ظبراقتلا

 'يث رشن مدع ىلع ءارقلل رذتعاو ةداعلا هذه يف مهفلاخأس يا لإ

 تارضحل يدسا ينناو.اهسفنب اهسفن ظرقت ىنظ ىلع بتكلاف اهنم

 . مهعنص ليمجو مهنظ نسح ىلع ركشلا لي زج نيظرفملا

 ( :يرفلا ىلا بانكلا مصر )

 يسنرفلا بتاكلا انءاج ىتح اذه عبط يف عرشن دكن مل

 ؛ ةيمئرفلا ةقللا نإ هفلعر لب اننذاجي قرت دفلا فؤزمللا

 ذخا دقو . ةيرعلاو ةيسنرفلا نيتغللا يف هعاضت انقوتول هبلط انيبلف

 للكلا فرعت ال ةمهم لمعلا رشابف « تقولا كلذ نم ةمجرتلا يف

 اهون يف ابرق ةججرتلا رهظتسو . ناآلا هنم غارفلا براق ىتح

 فالثلا نم ةين'آلا دحام ءارنع يرتو تنيشفلا هَ

 0 اهنا م دان رونكدلاو اشاب 0 يلاعملا 2
 ناديز كب يحرج موحرملاو كب تفأر ليعامماو فصان كب ينذحو نمل

 يدنفا دوممو اسرالاج يد تنوكلاو يدهملا دمم خيشلاو كب تدبم لعو
 تيف روتكدلاو يزمر يدنفا نيسحو يرهوج يواطنط خيشلاو يمهف
 . مثريغد نوينيسامو


